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Ο Μιχάλης Π. Δελησάββας γεννήθηκε στη Ν. Μάκρη Αττικής. 
Έβγαλε το Γυμνάσιο του Μαραθώνα και φοίτησε στο Πανεπι-
στήμιο της Αθήνας. Είναι γιατρός (παιδίατρος) διδάκτωρ της 
Ιατρικής του Παν/μίου Αθηνών.

Έχει εκδώσει τις Ποιητικές Συλλογές: «Βήματα και Ανάσες», 
εκδ. Διογένης 1983, «Κατόψεις», εκδ. Διογένης 1985, «Εσω-
τερική Μετανάστευση», εκδ. Διογένης 1989. 

Διηγήματα: «Άνθρωποι δικοί μας», εκδ. Διογένης 1984, «Σε άλλους Παράλλη-
λους», εκδ. Διογένης 1986 και «Η Αντιγόνη του Μαραθώνα», εκδ. Διογένης 1991. 
Επίσης τα «Τρία Παραμύθια», εκδ. Διογένης 1987, τα «Λαογραφικά Μάκρης και 
Λιβισίου Λυκίας Μ. Ασίας», 1988, κ.ά. 

Από το 1987 είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και της Ελληνικής 
Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών.
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με  βάση  το  Λεξιλόγιο  του 

ΜακρηνοΛιβισιανού  Γλωσσικού  Ιδιώματος

Εισαγωγή

Με το «Λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας» προσπάθησα να 
συγκεντρώσω και να κάνω προσιτά στους ενδιαφερομένους, όλα όσα αφο-
ρούν τις δίδυμες Κοινότητες Μάκρη και Λιβίσι Μ. Ασίας [ιστορία, γεω-
γραφία, λαογραφία και στοιχεία από πρόσωπα, τόπους και γεγονότα], όλα 
όσα δηλ. σηματοδοτούν την ύπαρξή τους και συνθέτουν την εικόνα τους. 

Πράγματα, που είτε διατηρήθηκαν μέχρι πρόσφατα με την προφορική 
παράδοση [αναφέρομαι στους πατριώτες μου της Ν. Μάκρης, της προ-
ηγούμενης γενιάς, που αποτέλεσαν τον ισχυρότερο πυρήνα διατήρησης 
αυτής της παράδοσης, καθώς και τη βασική πηγή για μένα], είτε βρίσκο-
νται εγκατεσπαρμένα σε βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, πηγές που ο 
σημερινός αναγνώστης ή ενδεχομένως ο αυριανός μελετητής, δεν είναι 
εύκολο να προσπελάσει. 

Σαν γενικό λεξικό, το «Λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας» 
περιλαμβάνει λεξιλόγιο και λήμματα-αναφορές. 

Το λεξιλόγιο του «Λεξικού Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας» βα-
σίστηκε κατ’ αποκλειστικότητα στο λεξιλόγιο του ΜακρηνοΛιβισιανού 
Ιδιώματος, όπως διαμορφώθηκε μέχρι το 1922 και το μετέφεραν εδώ οι 
πρόγονοί μας της Νέας Μάκρης. 

Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη της γλώσσας 
του Ιδιώματος, από την εποχή του μεγάλου Δάσκαλου του Λιβισιού και 
της Μάκρης Μιχαήλ Μουσαίου, όπως μας την παρέδωσε με τους «Βατ-
ταρισμούς» του που εκδόθηκαν το 1884 και το «Γάμο του Μαλώνη 
Αντιφάτου», που γράφτηκε το 1891 και εκδόθηκε το 1984 [Δελτ. ΚΜΣ 
τ. 5], μέχρι το 1922. 
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Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Μ. Μουσαίος στα δυο παραπάνω έργα, 
διαμορφώθηκε μέσα από αιώνες σκοτεινούς και δύσκολους, χωρίς παι-
δεία, κι έτσι ήταν επόμενο να παραφθαρεί και να εκτραχυνθεί. 

Ο Μ. Μουσαίος στα έργα αυτά, θεωρώ, ότι σαν δάσκαλος και σαν πα-
τριώτης προέβαλε τις ακρότητές της για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς 
στους οποίους απέβλεπε: σκοπούς εθνικούς, για να διορθώσει και «εξελ-
ληνίσει» αυτή τη γλώσσα, θεωρώντας –δίκαια– ότι βρισκόταν «εν με-
γίστη παραφθορά», και «ανάμικτος μετά πολλών τουρκικών λέξεων 
[...] σώζουσαν όμως τους χαρακτήρας του μεσαιωνικού ελληνισμού», 
όπως γράφει χαρακτηριστικά στον πρόλογο των «Βατταρισμών». Αλλά 
και «δια να καταδείξει τας ασχημίας αυτού [του Ιδιώματος] και δια 
να ψέξει τα βάρβαρα ήθη και έθιμα» των ΜακρηνοΛιβισιανών, [από 
τον πρόλογο στον «Γάμο του Μαλώνη Αντιφάτου»]. 

Πολύ λιγότερες ακρότητες βρίσκουμε στα «Παραμύθια του Λιβισιού 
και της Μάκρης», που η Καλλιόπη Μουσαίου-Μπουγιούκου κατέγραψε 
από ΝεοΜακρηνούς γερόντους, μεταξύ 1949-1952 και ακόμα λιγότερες 
στις «Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης» [1961], που κατέγραψε 
την ίδια εποχή. 

Το Ιδίωμα που αναλύει γλωσσολογικά ο Καθηγ. Νικόλαος Ανδριώτης 
στο «Ιδίωμα του Λιβισιού και της Μάκρης» [1961], πιστεύω ότι είναι 
βασισμένο στις «Παροιμίες» και στα «Παραμύθια» όπου είχε πληρο-
φορητή για την εκφορά του Ιδιώματος, την ΝεοΜακρηνή μικρασιάτισσα 
από το Λιβίσι Δέσποινα Τσακιργιάννη, η οποία μιλούσε τη γλώσσα του 
Ιδιώματος, όπως την μιλούσε η τελευταία γενιά των Λιβισιανών στη Μ. 
Ασία και που βέβαια τη μετέφεραν εδώ. 

Σ’ αυτή τη μορφή του Ιδιώματος, που τη θεωρώ τυπική, γνήσια και αυ-
θεντική, πολλά στοιχεία παραφθοράς της γλώσσας παραμερίζονται, ενώ 
οι τουρκικές λέξεις και εκφράσεις που κάποτε φαίνεται ότι αποτελού-
σαν «το ήμισυ της καθημερινής ομιλίας» όπως γράφει ο Μ. Μουσαίος 
στους «Βατταρισμούς», βγάζοντας κραυγή αγωνίας για την κατάστασή 
της, ελαχιστοποιούνται. 

Το «Λιβισιανό Ιδίωμα» που βέβαια δεν μιλιέται πια σήμερα, έπαψε 
να μιλιέται μετά από την πρώτη γενιά των ΝεοΜακρηνών, φέρνει ανά-
γλυφες τις ιστορικές περιπέτειες, τις βιαιοπραγίες και τις βιαιότητες που 
ασκήθηκαν πάνω στους φορείς του στη διάρκεια πολλών αιώνων και σε 
βάθος χρόνου τουρκικής κατάκτησης. 

Ομολογώ ότι αντιμετώπισα πολλές και μεγάλες δυσκολίες για την κα-
τάρτιση του «Λεξικού Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας». 
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Γιατί έπρεπε να επιλέξω αυτές και μόνο τις λέξεις που τις θεώρησα 
γνήσιες, του Ιδιώματος, παραμερίζοντας από τη μια μεριά τις λέξεις της 
κοινής ελληνικής γλώσσας, και από την άλλη περιλαμβάνοντας μέσα σε 
αυτό τις εξελληνισμένες τουρκικές, που ήταν ένα επίσης δίλημμα. 

Μπροστά σε αυτά τα διλήμματα η καταφυγή μου στη «μητρική» μου 
γλώσσα, αυτήν που άκουσα στο σπίτι μου, και από γέροντες Λιβισιανούς 
στη Ν. Μάκρη, στις δουλειές, στις βεγγέρες και στις γιορτές μας, ήταν η 
μόνη λύση και νομίζω η πιο σωστή. 

Χωρίς καμιά υπερβολή, περισσότερες από τα τρία τέταρτα των λέ-
ξεων του λεξιλογίου του «Λεξικού Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας» 
προέρχονται από αυτά τα ακούσματα, από την προσωπική μου συνάφεια 
και επικοινωνία με αυτούς τους φορείς-πληροφορητές μου, και λιγότερες 
από το ένα τέταρτο προέρχονται από τα μέχρι τώρα εκδομένα ή δημοσι-
ευμένα κείμενα, όπως:

Βιβλία:

–«Μάκρη και Λυβήσι», του Κων/νου Λαμέρα 1964
–«Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης», της Καλλιόπης Μουσαί-
ου-Μπουγιούκου 1961
–«Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης», της Καλιόπης Μουσαί-
ου-Μπουγιούκου 1976
–«Βατταρισμοί», του Μιχαήλ Μουσαίου 1884
–«Περί της Λιβισιανής Διαλέκτου», του Ιωσήφ Χ. Χαριτωνίδου 1911
–«Ο Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου», του Μιχαήλ Μουσαίου 1984
–«Μάκρη και Λιβίσι», του Νικολάου Εμμ. Καραγεωργίου 1986
–«Το Ιδίωμα του Λιβισιού Λυκίας Μ. Ασίας», του Νικολάου Ανδριώτη 
1961
–«Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Λυκίας Μ. Ασίας», του Μιχ. Π. 
Δελησάββα 1988 

Εφημερίδες:

–«Η Μάκρη», «Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης» και «Λιβίσι» 
1957-1967

Περιοδικά:

–«Μικρασιατικά Χρονικά» τ. 12ος και 14ος 1965 και 1970
–«Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» τ. 1ος 1976 και 5ος 1984 κ.ά. 
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Τα παραπάνω κείμενα από την άλλη μεριά, μου στάθηκαν πολύτιμες 
πηγές για την καταγραφή, επιβεβαίωση και διασταύρωση πολλών λημ-
μάτων-αναφορών που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. 

Ως «Λεξιλόγιο», αναφέρονται οι «Βατταρισμοί» του Μ. Μουσαίου 
του οποίου ολόκληρος ο τίτλος είναι: «Βατταρισμοί, ήτοι λεξιλόγιον 
της Λειβησιανής Διαλέκτου», όπως επίσης και του Ιωσήφ Χ. Χαριτωνί-
δου το «Περί της Λιβισιανής Διαλέκτου». 

Το πόνημα του Ιωσήφ Χ. Χαριτωνίδου όπως και οι «Βατταρισμοί» 
του Μιχ. Μουσαίου, σαν λεξιλόγια, είναι περιορισμένα. Περιέχουν λέ-
ξεις κοινές, του καθημερινού λεξιλογίου, ίσως τις πλέον παρεφθαρμένες, 
τις οποίες επισημαίνουν με σκοπό να τις διορθώσουν. 

Όμως για μας τώρα πια η γλώσσα αυτή, του Ιδιώματος, είναι οριστική 
και δεν επιδέχεται περαιτέρω εξέλιξη, γιατί απλούστατα έχει πάψει να 
μιλιέται. Είναι δεδομένη, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να την καταγρά-
ψουμε στην τελευταία της φάση, ως οριστική και τετελεσμένη, προτού 
χαθεί οριστικά. 

Λεξιλόγια επίσης παραθέτουν και στα βιβλία τους, η Καλλιόπη Μου-
σαίου-Μπουγιούκου, στις «Παροιμίες», όπως και ο Νικόλαος Ανδριώτης 
στο «Ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας». 

Και αυτά όμως είναι περιορισμένα γιατί αφορούν τις λέξεις που περιέ-
χονται στις 1510 παροιμίες στο πρώτο, και στα γλωσσολογικά φαινόμενα 
που ερευνώνται, στο δεύτερο. 

Ένα πολύ παριορισμένο λεξιλόγιο επίσης παρατίθεται στο τέλος του «Ο 
Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου», που και από εκεί επέλεξα τις λέξεις που 
θεώρησα ότι αφορούν το «Λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας». 

Για τις λέξεις του «Λεξιλογίου» μου, αυτές που θεώρησα κοινές, του 
Ιδιώματος και εν χρήσει, γι’ αυτές δηλαδή που είχα προσωπική ακου-
στική εμπειρία, παραθέτω απλώς την ερμηνεία τους, μαζί με κάποιο 
σχόλιο ή μια πολύ γνωστή παροιμία. Ενώ για τις άλλες που βρήκα στα 
κείμενα, θεώρησα ότι ήταν απαραίτητο να τις ενισχύσω με παραθέματα 
από γραπτά κείμενα, παραμύθια, παροιμίες, αφηγήσεις κ.ά., από βιβλία, 
εφημερίδες κ.ά. 

Τονίζεται και πάλι ότι το λεξιλόγιο του «Λεξικού…», δεν είναι το πλή-
ρες λεξιλόγιο του Ιδιώματος. Δεν περιλαμβάνει όλες τις παρεφθαρμένες 
λέξεις του κοινού λεξιλογίου – δεν είναι δηλαδή ένα λεξικό της κοινής 
ομιλουμένης εκεί, μέχρι το 1922.

Έχει γίνει επιλογή εκείνων των λέξεων, ρημάτων κλπ. που θεώρησα ότι 
είναι κοινές, ιδιάζουσες και χαρακτηριστικές του γλωσσικού μας Ιδιώματος.
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Αλλά το «Λεξικό...» δεν είναι μονάχα λέξεις από τις σωζόμενες. Εξί-
σου σημαντικά για το βιβλίο είναι και τα λήμματα από την ιστορία, λα-
ογραφία, τη γεωγραφία και την παράδοση, για πρόσωπα, τοποθεσίες και 
ιστορικά γεγονότα, που όλα μαζί συνθέτουν την εικόνα του τόπου όπου 
έζησαν και δημιούργησαν οι πρόγονοί μας. 

Αυτό που προσπάθησα να κάνω με το «Λεξικό...» είναι να δώσω ένα 
πανόραμα των τόπων όπου έζησαν οι πρόγονοί μας, με φωτογραφίες, 
λήμματα, παραθέματα, όσα μου ήταν δυνατόν να βρω και να χρησιμο-
ποιήσω, ώστε όλα αυτά να δώσουν την εικόνα, αυτό το πανόραμα του 
Λιβισιού και της Μάκρης, προ του ’22. Να ανασυνθέσουν δηλαδή μια ει-
κόνα, που τα κομμάτια της, σαν από γυαλί που έσπασε, βρίσκονται σκορ-
πισμένα εδώ κι εκεί. 

Με τη συγκέντρωση όλων αυτών των στοιχείων σε ένα βιβλίο σαν το 
«Λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας», μια δουλειά καθόλου εύ-
κολη, αντίθετα, που απαίτησε χρόνο και κόπο, πιστεύω ότι οι ενδιαφερό-
μενοι θα μπορέσουν να πληροφορηθούν με τρόπο συνοπτικό για πράγ-
ματα, αν όχι άγνωστα, τουλάχιστον που είναι δύσκολο να βρεθούν, και 
από πηγές δυσπρόσιτες, ώστε ο αναγνώστης στη συνέχεια να μπορέσει 
να αναπλάσει την εικόνα των τόπων, αλλά και των ανθρώπων που έζη-
σαν εκεί και που ήταν οι πρόγονοί μας. 

Για μένα προσωπικά το γράψιμο του «Λεξικού...» ήταν μια ανάγκη κι 
ένα καθήκον προς τους παλαιότερους, αλλά και προς τους νεότερους. Για 
να γνωρίζουν, όταν όλα ξεχνιούνται και χάνονται, αν δεν καταγραφούν, 
και μάλιστα συγκεντρωμένα, συνοπτικά και εύκολα στη χρήση, όπως 
ακριβώς προσπάθησα να κάνω με το βιβλίο αυτό. Και αφού τα γνωρί-
σουν, να τα εκτιμήσουν και να τα αγαπήσουν. 

Με αυτή την επιθυμία και την ελπίδα, παραδίνω το «Λεξικό Μάκρης 
& Λιβισίου Μικράς Ασίας» στους αναγνώστες και χρήστες του, στην τε-
λευταία, ίσως, προσπάθεια που γίνεται από έναν της γενιάς μου προς την 
κατεύθυνση αυτή. 

Νέα Μάκρη
Καλοκαίρι, 2013
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Συντμήσεις Βιβλίων, Περιοδικών, Εφημερίδων κλπ. αναφοράς

Π1 = Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης
Καλλιόπης Μουσαίου-Μπουγιούκου, 1961

Π2 = Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης 
Καλλιόπης Μουσαίου-Μπουγιούκου, 1976

Κ. Λ. = Μάκρη και Λυβήσι Μ. Ασίας
Κωνσταντίνου Λαμέρα, 1964

Μ. Μ1 = Βατταρισμοί, ήτοι Λεξιλόγιον της Λειβησιανής Διαλέκτου 
Μιχαήλ Μουσαίου, 1884

Μ. Μ2 = Ο Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου
Μιχαήλ Μουσαίου Δελτ. ΚΜΣ τ5, 1985

Ι.Χ.Χ. = Περί της Λιβισιανής Διαλέκτου, Ιωσήφ Χ. Χαριτωνίδου, 1911

Ν. Α. = Το Ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας Μ. Ασίας
Νικολάου Ανδριώτη, 1961

Ν. Κ. = Μάκρη και Λιβίσι Μ. Ασίας
Νικολάου Εμμ. Καραγεωργίου, 1986

Μ. Π. Δ. = Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Λυκίας Μ. Ασίας
Μιχ. Π. Δελησάββα, 1988

Εφημερίδες: «Η Μάκρη», «Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης», 
«Λιβίσι», 1956-1967

Περιοδικά: «Μικρασιατικά Χρονικά», 1970-1972 κ.ά. 
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Α

ααθός [ο] = ο αγαθός, ο καλός [παροιμ. 127 [Π1]: «απουριξιμιόν καρά-
βιν σ’ ααθόν λιμιώναν»]. Ο καλοπροαίρετος, αλλά και χαμηλής νοημο-
σύνης, και σαν ρήμα στον αόριστο: α[γ]άθεψε = αφαιρέθηκε, έμεινε με το 
στόμα ανοιχτό, έπαθε άνοια. 

αανά = εδώ να-εδωνά [φαινόμενο αφομοίωσης φωνηέντων γειτονικών 
συλλαβών] [Ν. Ανδριώτης, «Το Ιδίωμα», σελ. 32]. 

ααπού [ρήμα] = αγαπώ, και ουσιαστικό: [η]αάπη [αγάπη], αλλά και η 
έναρθρη χρησιμοποίηση του ρήματος στην αιτιατική σαν ουσιαστικό: 
τον ααπώ [αυτόν ή αυτήν που αγαπώ] όπως στην παροιμία: «τον [ή την] 
α[γ]απώ μην τον [την] ε-δεις με τα δικά σου μάτια, με τα δικά μου 
να τον [την] δεις και να γενείς κομμάτια». Το ρήμα στον παρατατικό: 
α[γ]άπηννα σα να προέρχεται από το ρ. α[γ]απήννω, όπως στην παροιμία: 
«αν λιμπιστώ νάνιν αρνίν / κι αν κλέψου ναν’ λογάριν / κι αν μι πουν 
π’ α[γ]άπηννα / νάνιν κι παλληκάριν», αόριστος α[γ]άπησα, και στην 
παθητική φωνή: ααπιούμου-ααπήθηκα. 

α΄ απού [επίρ.] = από πού;

ααργουντρανού [ρήμα] = αγριο-εντρανώ, αγριοβλέπω [Ν. Ανδριώτης, 
«Το Ιδίωμα» σελ. 109].

αβανιά [η] = κουβέντα ειρωνική και με υπονούμενα, κακόβουλη, κατηγο-
ρία έμμεση [ιταλ. avania].

αβγοφάγωμα [το] = σύνθετη λέξη αβγό + φάγωμα πρβλ. παροιμία: «δεν 
είναι για το αβγοφάγωμα / είναι για το παραπόνεμα».

άβιν [το] = δάσος, κυνήγι τούρκ. λέξη, αβτζήδοι [οι] = οι κυνηγοί.

αβούρτιν [το] = το απόρρητο.
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αβουρτζής [ο] = ο ραδιούργος.

αβουρτσού [η] = η κοτσομπόλα τούρκ. λέξη, αβούρτζγια [τα] = τα κου-
σέλια στα Λιβισιανά, τα κοτσομπολιά [εφημ. «Λιβίσι» Βασίλ. Χατζησω-
τηρίου].

αβτέλλα [η] = η βδέλα.

αβτζής = ο κυνηγός [τούρκ. avçi].

αγά-Κονάκια [τα] = του αγά τα Κονάκια, τοποθεσία Δ. του Λιβισιού.

άγανον [το] = ο ξερός φλοιός του σταριού ή του κριθαριού κλπ. η βελο-
νοειδής απόφυση του σταχιού.

αγγειόν [το] = το σταμνί [Ν. Α σελ. 91], αλλά και το καθίκι.

αγδός [ο] = ο αετός [και αγδόνιν το αηδόνι]. Δίστιχο από τα παινέματα 
της νύφης «... να παντρευτεί αγδός την περιστέραν»...].

αγιανούς [ο] = ο ανίατος [πόνος, αρρώστια κλπ.].

αγιαστήρα [η] = η αγιαστούρα του παπά, το περιραντίριον.

Αγιαύκουλα [τα] = η Μονή των Ευκόλων Δ. του Λιβισιού. 
Άλλες ονομασίες της Μονής: «Ταύκουλα», «Εύκολα», 
«Τ’ Αγιαύκουλα», «Άφκουλα», «Γιαύκουλα». Προς Δ. 
του Λιβισιού, μια ώρα απόσταση από αυτό ήταν η Μονή 
των Ευκόλων. Μια εκδοχή είναι ότι το μοναστήρι ονο-
μάστηκε έτσι «δια το τραχύ και δύσβατον του χώρου 
εν ώ έκειτο» [Κ. Λ.], και κατά μιαν άλλη εκδοχή γιατί 
πίστευαν ότι η επίκληση του «αγίου Εύκολα» θα βοηθού-
σε και θα διευκόλυνε τον τοκετό στις επίτοκες γυναίκες. 
Το μοναστήρι ήταν αφιερωμένο στον άγιο Ελευθέριο [Κ. 
Μ-Μ]. Ήταν χτισμένο στην κορφή απότομης πλαγιάς που 
κατέβαινε στη θάλασσα σχεδόν καθέτως. Στο μέσον της 
πλαγιάς υπήρχε σπηλιά το «Καταφύγιν», ονομασία που την πήρε γιατί 

Από την Ι. Μονή 
των Ευκόλων: 
ο Άη-Λευτέρης, 
η εκκλησία του 
λαξευμένη στο 
βράχο.
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σ’ αυτό το σπήλαιο σύμφωνα με την παράδοση κατέφευγαν οι χριστια-
νοί κατά τους διωγμούς. Ο ναός της Μονής, το καθολικό ενδεχομένως, 
ήταν ο άγιος Νικόλαος [Κ. Λ.] που είχε εξώστη και γύρω δέντρα. Από 
τον εξώστη αυτόν οι νεαρές Λιβισιανές έριχναν τα υποδήματά τους [τα 
παπούτσια τους] για να δουν αν θα πάρουν εκείνον που ήθελαν. Αν το 
παπούτσι έπεφτε «ανάσκελα», θα γινόταν αυτό που ήθελαν, αν έπεφτε 
«κούπα», όχι. Δίπλα από την Μονή υπήρχε μικρό σπήλαιο, «το μουρ-
μουράκι [μνημείο]της Παναγίας» και από ένα μονοπάτι δίπλα πήγαινε 
κανείς στο «Δροσάτο». Στο σημείο αυτό υψωνόταν ένας βράχος γυμνός, 
αργιλώδης, ύψους 200μ. περίπου και στο μέσον του υπήρχε κορμός δέ-
ντρου ξερός, τον οποίο οι Λιβισιανοί επισκέπτες έβαζαν στο σημάδι με τα 
ντουφέκια τους, ίσως ήταν κυπαρίσσι. Στη βάση του βράχου σχηματιζό-
ταν κοίλωμα με πολλούς σταλακτίτες 1,5 με 2μ. που κρέμονταν από την 
οροφή του σπηλαίου, τα «βυζάκια», από όπου έτρεχε νερό που μαζευό-
ταν σε δεξαμενή και το θεωρούσαν αγίασμα. 
Στα «Εύκολα» πήγαιναν οι Λιβισιανοί την τρίτη μέρα του Πάσχα. Προς 
τα Δ. της Μονής υπήρχε μεγάλη πλατεία με δάσος από πεύκα, θάμνους 
σχίνα και μυρσίνες. Η τοποθεσία λεγόταν «Ταύκουλου τα χωραφάκια» 
όπου οι ΜακρηνοΛιβισιανοί έκαναν πανηγύρι. Εκεί πήγαιναν την ημέρα 
αυτή έφιπποι, τα παλικάρια με ένα μαντήλι δεμένο στο κεφάλι και έκαναν 
ιπποδρομίες. Οι πανηγυριώτες έστηναν σκηνές, έτρωγαν, έπιναν, τραγου-
δούσαν και χόρευαν. Ήταν μια «πανήγυρις πανηγύρεων», όπως γράφει 
ο Κ. Λαμέρας. Το μοναστήρι των Ευκόλων ήταν ακατοίκητο. Εκεί έμενε 
για πολλά χρόνια ένας μοναχός ονόματι Πατραχός [Ν. Κ.]. 

Αγία-Κλήρα [η] = το Ιερό ή Ιερατικό Συμβούλιο, που συνεδρίαζε υπό 
την προεδρία του αρχιερέως ή του επιτρόπου του και μέλη, ιερωμένοι ή 
λαϊκοί με εκκλησιαστικά οφίκια [εσωτερική κλήρα και εξωτερική κλή-
ρα], που δίκαζαν διαφορές και «αστικές» υποθέσεις, για να μην φτάνουν 
μέχρι τα οθωμανικά δικαστήρια. 

αγίματους [ο] = ο νηστικός, αυτός που δεν γευμάτισε.

Αγιορείτης Γιάννης = Τον Ιούλιο του 1915, 34 Λιβισιανοί που επρόκειτο 
να κληθούν στρατιώτες στον τούρκικο στρατό προσπάθησαν να δραπε-
τεύσουν από τη θέση Καλάμια της Μάκρης. Έγιναν όμως αντιληπτοί από 
τους Τούρκους, που τους έπιασαν και τους έστειλαν στα Μούγλα για να 
δικαστούν. Ένας από αυτούς, ο Γιώργης ο Σκορτοκόπανος, είχε πάνω του 
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τα έγγραφα των προκρίτων του Λιβισιού που καλούσε την ελληνική κυ-
βέρνηση να καταλάβει τη Μάκρη γιατί και οι Ιταλοί διεκδικούσαν την πε-
ριοχή για λογαριασμό τους. Τα ονόματα όλων όσων είχαν υπογράψει, δεν 
διασώθηκαν από την προφορική παράδοση που έφτασε ως εμάς. Κατά 
τις διάφορες πηγές, μεταξύ των 17 προκρίτων που είχαν υπογράψει είναι, 
εκτός του Κωστούλη Σκορτοκόπανου που αναφέρθηκε ήδη, οι εξής: Γιάν-
νης Αγιορείτης ο οποίος συνέταξε και τη σχετική επιστολή, Παπαχαστάς, 
Γεώργιος Σκυφτός, Κωστούλης Μαυρίκος, Μιχάλης και Αντώνης Μαλ-
λιαρόμυτος, και επίσης πρέπει να ήταν και οι: Κυριάκος Τσακίρης, Πλά-
των Μουσαίος και Γεώργιος Παπαδουλής. Ο Γιάννης Αγιορείτης θέλησε 
να αναλάβει όλη την ευθύνη κατά την ανάκριση λέγοντας: «Εγώ έγρα-
ψα την επιστολή και πλαστογράφησα τις υπογραφές των άλλων». Οι 
Τούρκοι όμως δεν τον πίστεψαν και τους έστειλαν όλους στο Δενισλή, 
στο στρατοδικείο, όπου καταδικάστηκαν και οι πιο πολλοί και πέθαναν με 
μαρτυρικό θάνατο. Μάλιστα λέγεται ότι ο Γιάννης Αγιορείτης εκτελέστη-
κε με απαγχονισμό μετά από φρικτά βασανιστήρια. Το 1917 στη δεύτερη 
εξορία των Λιβισιανών οικογενειών στο Δενισλή, οι εξόριστοι είδαν τους 
τάφους των πατριωτών στο χριστιανικό νεκροταφείο του Δενισλή [Ν. Κ. 
σελ. 68]. Κατά τον Εμμ. Εμμανουηλίδη «εκ των 35 συλληφθέντων, και 
οι 35 ήσαν μάρτυρες, εβασανίσθησαν και απολυθέντες εξορίσθησαν. 
Εκ των λοιπών, 23 απέθαναν συνεπεία των βασάνων, 2 καταδικάσθη-
σαν εις θάνατον, και 3 εις άλλας βαρείας ποινάς. Οι αθωωθέντες 7, 
εξορίσθησαν και αυτοί». [«Μικρασιατικά Χρονικά», 1970 σελ. 77]. 

άγκριφος [ο] = το τσιγγέλι με ένα άγκιστρο με το οποίο «έπιαναν» τον 
κουβά που έπεφτε στο πηγάδι. [σημ. το τσιγγέλι με πολλά άγκιστρα το 
έλεγαν «κετσεγγελέκιν»]. 

αγουδιάτης [ο] = ο αγωγιάτης, ουσιαστ. αγώιν και αγώδιν [το]. 

αγουράννου [ρήμα] = αγοράζω-αγόρασα κλπ. Η μεταφορική του σημα-
σία είναι η πλέον ενδιαφέρουσα: το αγοράζω, σε αντίθεση με το πουλώ. 
Έτσι μεταφ. είναι: ακούω και σωπαίνω και δεν μιλώ [μια ουσιώδης προ-
τροπή για τις συνθήκες που ζούσαν εκεί]. Παροιμία: «αγόραζε και μην 
πουλάς» [άκουγε και μη μιλάς]. 

αγκυλώννω [ρήμα] = τσιμπάω, τρυπάω [π.χ. με αγκύλωσαν τα γένια του, 
ή αγκυλώθηκα από τη βελόνα του ραψίματος, από αγκάθι, το αγκάθι με 
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αγκύλωσε κλπ.].

αδιαφόρητους [ο] = ο άνθρωπος χωρίς προσωπικότητα.

αδυναμιά [η] = η ισχνότητα, αλλά και η έλλειψη χρημάτων, θέσης, κύ-
ρους και εξουσίας.

αεί [επίρ.] = το τέλος, το μη περαιτέρω.

αεικούριν [το] = ο ζωηρός έφηβος, ο ακάθιστος.

αέκο [επίρ.] = αμέσως.

αείδωλον [το] = ο και η, άσκημος-μη [σαν υποτίμηση και βρισιά].

αεράνιν [ή και αριάνιν] [το] = το γιαούρτι το στραγγισμένο και κατόπιν 
αραιωμένο με νερό, που άρεσε πολύ στους ΜακρηνοΛιβισιανούς [τούρκ. 
ayran].

αζούρα [η] = ο ρύπος, και αζουριάννου [ρήμα] = λερώνω, λεκιάζω, ρυ-
παίνω.

αζόν [το] = το ζώο [άλογο, μουλάρι, γαϊδούρι, αυτά κυρίως].

αζουλατεύ[γ]ου [ρήμα: αόρ. αζουλάτεψα] = ζωηρεύω, ζωήρεψα, πήρα τ’ 
απάνω μου.

αη-Κατακαλμάζης [ο] = Κατά τους Κων/νο Λαμέρα, Καλλιόπη Μουσαί-
ου-Μπουγιούκου, Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου κ.ά. ο αη-Κατακαλμάζης είναι 
το βουνό Αντίκραγος. Ο Κ. Λ. γράφει: «Κατά τους σεισμούς του 1851 
που διήρκεσαν 3 χρόνια απεσπάσθη μέγας όγκος του Αντικράγου, το 
«Ορθόν Όρος», όπως το γράφει ο Στράβων, και κατεκυλίσθη προς την 
θάλασσαν, καταλιπών γυμνήν υπέρψηλον γρανιτώδη επιφάνειαν. Η ούτω 
απομείνασα γυμνή του όρους επιφάνεια ονομάζεται Κατακαλμάζης, λέξις 
προφανώς προελθούσα εκ του Κατακλυσμός. Σώζεται δε σχετικόν δίστι-
χον έχον ως εξής: «Χάι Κατακαλμάζη μου / ψηλά ’ταν τα βουνά σου / 
κι αφ’ τουν μιάλουν τουν σεισμόν / έπεσαν τα μισά σου». Κατά τον Ν. 
Καραγεωργίου «Η ονομασία Κατακαλμάζης καθαρώς τούρκικη, ση-
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μαίνει ‘‘κοντά σε ψηλό βουνό’’. Το ψηλό αυτό βουνό είναι ο Κράγος... 
και το προς νότον βουνό είναι ο Αντίκραγος»... 
Ο Κράγος κατά τον Ν. Κ είναι το βουνό Μέντος για τους Λιβισιανούς και 
ο Αντίκραγος είναι ο Κατακαλμάζης. Κατά τον Αυγ. Πανηγύρη [εφ. «Η 
Μάκρη» Φ3, 2 Ιουλίου 1957], «Άη-Κατακαλμάζης» ωνομάζετο η υψη-
λοτέρα κορυφή του Κράγου. Είς τους πρόποδας αυτής απλώνεται μικρά 
πεδιάς, την οποίαν εκαλλιέργουν οι εκ Λιβισίου κηπουροί. Ο συνοικι-
σμός ωνομάζετο Πελ-τζιέζι [σ.σ. Πελτσιέζι]. Εκεί έκειτο η αρχαία Περ-
δικία της οποίας η ονομασία διετηρήθη εις μίαν μικράν εκκλησίαν που 
ήτο γνωστή ως «Παναγία της Περδικιάς». Η παραλία της, αμμώδης, 
προσβάλλεται από τα κύματα του προς Νότον αυτής πελάγους, πλοίον δε 
είναι αδύνατον να αγκυροβολήσει εκεί... Δυτικώς με ένα στενόν πόρον 
συνδέεται με μικράν λιμνοθάλασσαν σχηματισθείσαν προφανώς εκ καθι-
ζήσεως του εδάφους, αφού άλλως εις τινά σημεία αυτής εφαίνοντο τα θε-
μέλια διαφόρων κτηρίων. Την θάλασσαν αυτήν ουδέποτε ταρασσομένην, 
οι μεν Τούρκοι ωνόμαζον Ολί-Τενίζ [δηλαδή Νεκράν Θάλασσαν], οι δε 
χριστιανοί Σύμπολον [ίσως Σύμβολον]. Από το μέρος όμως της θαλάσ-
σης, αδύνατον να ίδη τις το ασφαλές αυτό λιμανάκι. Εμποδίζει βουνόν 
ευρισκόμενον προ του στομίου. Πρέπει να πλησιάσει εις την παραλίαν 
δια να το ιδή. Αι τοποθεσίαι αυταί σχετίζονται με την παράδοσιν του άη-
Κατακαλμάζη: Καραβοκύρης ο Κατακαλμάζης, εταξίδευε με το καράβι 
του εις τα μέρη εκείνα. Σύντροφον εις το ταξίδι του είχε τον υιόν του ο 
οποίος είχε σπουδάσει ναυτικός και εγνώριζε όλες τις θάλασσες και τα 
λιμάνια. Τρικυμία μεγάλη τους κατέλαβε και το πλοίον εκινδύνευε να 
βυθισθεί. Ο Κατακαλμάζης απελπισμένος δεν εγνώριζε τι να κάμει. Ο 
υιός του όμως εγνώριζε ότι εκεί κοντά ήτο το Σύμπολον και παρακινεί 
τον πατέρα του να στρέψει το πλοίον κατά την απέναντι ξηράν και εκεί 
θα έβρισκαν λιμάνι δια να σωθούν. Συνεμορφώθη ο γερο-καπετάνιος, 
αλλά όταν πλησίασε αντί για το λιμάνι αντίκρυσε την παραλίαν του Πελ-
τσιαζιού όπου η θάλασσα ξεσπούσε φουρτουνιασμένη και το καράβι 
ασφαλώς θα εγίνετο κομμάτια. Από την απελπισίαν ο νους του εθόλωσε, 
έγινε σαν τρελός. Παίρνει το τσεκούρι, χτυπά τον γιο του στο κεφάλι 
και τον αφήνει νεκρό. Παράτησε το τιμόνι και άφησε το πλοίο ακυβέρ-
νητο εις το έλεος των κυμάτων. Τα κύματα σιγά-σιγά έσπρωξαν το κα-
ράβι προς την παραλίαν. Αλλά όταν πλησίασε σ’ αυτήν, ο Κατακαλμάζης 
αντίκρυσε αριστερά του το στενόν που έφερνε στο Σύμπολον. Παίρνει το 
τιμόνι στα χέρια του και σε λίγο μπαίνει στο λιμανάκι, που όπως του είχε 
πει ο γιος του ήταν ήσυχο. Ούτε αέρας το τάραζε, ούτε κύμα παρουσίαζε. 
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

Κατάλαβε το λάθος του και ένιωσε πως είχε κάνει ασυγχώρητο έγκλημα 
εις το οποίον τον είχε παρασύρει η απελπισία και η παραφορά. Αισθανό-
ταν τώρα μεγάλο βάρος στην ψυχή του για τον άδικο φόνο του παιδιού 
του. Άραξε το καράβι του, με πόνο έβγαλε έξω το νεκρό παιδί του και 
το έθαψε στη στεριά. Και τώρα για να σωθεί από την αμαρτία αποφά-
σισε να ταλαιπωρήσει όσο μπορούσε περισσότερο τον εαυτό του, και για 
το σκοπό αυτό σκέφτηκε να χτίσει εκκλησούλα στην ψηλότερη κορφή 
του βουνού που βρισκόταν πάνω από τον τάφο του παιδιού του μεταφέ-
ροντας ως εκεί νερό από τη θάλασσα με ένα όστρακο αχιβάδας για να 
ζυμώνει τη λάσπη. Άρχισε δουλειά και όταν στο δρόμο του αντίκρυζε 
πουλί, άδειαζε το νερό για να πιεί και εκείνο και γύριζε πίσω για να γεμί-
σει το όστρακο. Έτσι μπόρεσε και έχτισε την εκκλησούλα, συχωρέθηκε 
η αμαρτία του και αυτός άγιασε, έτσι και το βουνό πήρε από αυτόν το 
όνομα «αη-Κατακαλμάζης». 

αη-Νικολάκια [τα] = τα γύρω από το ξωκκλήσι του αγίου Νικολάου 
«χουραφάκια» [χωράφια] στο Λιβίσι.

αη-Στέφανος [ο] = Ξωκκλήσι προς Α. του Λιβισιού, στη Ν. κλιτύ του 
Αντικράγου σε θέση πανοραμική με γύρω ψηλά δέντρα και πηγή. Το ξωκ-
κλήσι ανηγέρθη στα ερείπια του παλαιού από τον Αντώνιο Χατζηαντώνη 
[Κ. Λ.].

αθάνατη [η] = η κρεμμύδα της Πρωτοχρονιάς. Την κρεμούσαν στις εξώ-
πορτες των σπιτιών για το «καλό» του νέου χρόνου, όπως και σε πολλά 
μέρη της Ελλάδας. Η κρεμμύδα αυτή πρέπει να είναι το φυτό ασφοδελός. 
Τα φύλλα αυτής της κρεμμύδας πρέπει να είνα πολύ καυστικά όπως και ο 
χυμός της. Σχετική παροιμία: «όπου σι δει κι λιμπεστεί / μι γεια του κι 
χαρά του / να κόψει μιαν αθάνατην να τρίβγει τα μηργιά του» ή κατ’ 
άλλην εκδοχή: «όπου σι πάρει, να παρτεί / η γεια του κι η χαρά του / να 
κόψει μιαν αθάνατην / να τρίβγει τα μηργιά του».

αθασό[γ]αλουν [το] = το γάλα από αμύγδαλα [βλέπε: ασσασό[γ]αλουν].

αθεόρατους [ο] = ο πελώριος, ο θεόρατος.

αθθάαλους [ο] = το σταχτόνερο, η αλισίβα.
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Αθθαλλουπητή [η] = η Σταχτοπούτα [αθθαλλο-ποιητή = η καμωμένη 
από στάχτη].

αθθίννου και αθθού [ρήμα] = ανθώ, ανθίζω.

άθθους [ο] = η στάχτη [αλλά και άνθος] [Ν. Α. σελ. 91].

αθθυμούμου [ρήμα στην μέση φωνή] = ενθυμούμαι, θυμάμαι, και αθθύ-
μιουν [το] = το ενθύμιο.

Αϊδίνι [το] = Πόλη στης κεντρικής Τουρκίας, και επίσης διοικητική επαρ-
χία, βιλαέτι, στο οποίο ανήκαν διοικητικά η Μάκρη και το Λιβίσι [βλέπε 
λήμμα: Διοίκηση Μ. και Λ.].

αϊκκιριτζής [ο] = ο απατεώνας, αυτός που αποπλανεί.

αϊλιά [η] = η αγελάδα.

αϊλτού [ρήμα] = λυγίζω [παροιμ: «το μικρόν βιργίν [η μικρή βέργα] 
αϊλτά».

αΐπιν [το] = η ντροπή [Ν. Α.], η μομφή [Π1 παροιμ. 1037] τούρκικη λέξη 
= ayip.

–άκας = κατάληξη επιρρημάτων α] μεγεθυντική [π.χ. φόρτακας] και β] 
δηλωτική μυρωδιάς [π.χ. μπακκαλιαράκας, πιτρουλαδιάκας κλπ.], αλλά 
και αλλουμιάκας [για άλλη μια φορά, επί πλέον] [«φαινόμενο παραγω-
γής» του Λιβισιανού Ιδιώματος κατά τον Νικόλαο Ανδριώτη σελ. 76].

ακαμάτρα [η] = η τεμπέλα [εν αντιθέσει προς την «καματηρή» = την 
αράχνη]. Το αρσενικό του επιθέτου είναι, [ο]ακαμάτρης, αλλά και ακα-
μάτης παροιμ. [Π1 [45]: «έκαμαν οι καματηρέ, να βρουν οι ακαμάτροι» 
όπως και η παροιμ: «Οι ακαμάτρις κι λουλλές, πούχουν τις τύχις τις 
καλές» [Μ.Π.Δ.].

ακαταδέκαστα [τα] = τα ανάποδα πράματα, τα παράλογα [έκφραση στο 
«Ο Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου» του Μ. Μουσαίου ΔΜΣ τ. 5 σελ. 
302: «Παναγιά μ’ ακαταδέκαστα»].
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

ακατάμωτους [ο] = ο ανοικοκύρευτος [θηλ. η ακατάμουτη].

Ακ-Βασίλης = ο πεθερός του Μιχαήλ Μουσαίου, πατέρας της γυναίκας 
του Βαρβάρας. Σημ. στην ίδια οικογένεια ανήκε και ο Βασίλειος Βασιλει-
άδης. Ο Μιχ. Μουσαίος ήταν από πολύ φτωχή οικογένεια, την οικογένεια 
Καραγιάννη, τόσο φτωχή που ο πατέρας του λένε πως πούλησε το γάιδα-
ρό του για να τον στείλει στην Αττάλεια κοντά στον επίσκοπο Πισιδίας 
για να μάθει γράμματα. Όταν ο Μουσαίος επέστρεψε στο Λιβίσι κι έγινε 
αυτός που έγινε με τη μόρφωση, το ήθος, το παράδειγμά του και τη σο-
φία του, δηλαδή ο μοχλός μιας καταπληκτικής άνθησης στα γράμματα, 
ακόμα και στην οικονομική κατάσταση του τόπου του, με τους ευεργέτες 
μαθητές του κλπ. ο «πολύς» Ακ-Βασίλης, όπως τον χαρακτηρίζει ο Κ. 
Λαμέρας, έκανε τον Μ. Μουσαίο γαμπρό του δίνοντάς του την κόρη του 
Βαρβάρα. Κι αυτό είναι επίσης ένα φαινόμενο της ΜακρηνοΛιβισιανής 
Κοινότητας: να καταξιώνονται οι πλούσιοι παντρεύοντας τις κόρες τους 
με ξεχωριστούς στα γράμματα και στις επιστήμες νέους. 

άκληρους [ο] = ο άτεκνος, ο στείρος [το θηλυκό: η άκληρη = η γυναίκα 
που δεν κάνει παιδιά, κι αυτό ήταν μεγάλη ατυχία για μια γυναίκα, γιατί 
εκτός των άλλων ήταν και ένα βαρύ κοινωνικό στίγμα].

ακόνα [η] = η εικόνα, η κοινωνική υπόσταση.

ακόνισμαν [το] = το εικόνισμα, η αγιογραφία σε ξύλο.

ακριβός [ο] = ο ακριβός σε τιμή, αλλά και ο φιλάργυρος [παροιμ. αρ. 55]: 
«τ’ ακριβού τού βιος σι χαρακόπου χέρια».

ακρωτήριο Συκιάς [το] = ακρωτήριο στην είσοδο του Κόλπου της Μά-
κρης. 

αλακάττιν [το] και αλακατιά [η] = η ρόκα, το αδράχτι [η ηλακάτη].

Αλαμά [του] = γειτονιά του Λιβισιού, μια από τις 15 γειτονιές του, αλλά 
και μικρή πλατεία του Λιβισιού αντίστοιχα.

αλανάρα [η] = το εργαλείο για να ξαίνουν το μαλλί.
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αλαπάντα [η] = η επιτίμηση [λέξη ιταλική].

αλαπού [η] = η αλεπού, και υποκορ. τ’ αλαπουδάκιν [παρ. «χίλλιις η 
αλαπού, χίλιις μιάν τ’ αλαπουδάκιν»].
 
αλαργάρου [ρ.] = απομακρύνομαι [«πάω τ’ αλάργου» = ξενιτεύομαι] 
οι Λιβισιανοί αυτό το έλεγαν για τον εποχιακό τους ξενιτεμό [το καλο-
καίρι] για 3-5 μήνες που πήγαιναν στα τουρκοχώρια της ενδοχώρας για 
δουλειές.

αλάργου [επίρ.] = μακριά [φράση: έφυ[γ]αν τ’ αλάργου = ξενιτεύτηκαν, 
πήγαν για δουλειές [βλέπε: Ασχολίες Λιβισιανών]. Η λέξη κατά τον Ν. 
Ανδριώτη προέρχεται από το alla larga [λατινικά] = αλάργα, αλάρκα στα 
Κυπριακά.

αλατού [ρ.] = αλατίζω, βάζω, προσθέτω αλάτι, παστώνω.

αλατίρα [η] = η αλατιέρα.

αλατσούκια [τα] = θερινά καλύβια στον Κάμπο του Λιβισιού για τα κα-
λοκαιρινά ξεκαλοκαιριάσματα των οικογενειών στον Κάμπο, όπως ήταν 
το έθιμο. [Επίσης τα έλεγαν τσαρδάκια και κατσαρλιές ή καρτσαλιές] 
[εφημ. «Η Μάκρη» Φ6]: Όσοι Μακρηνοί και Λιβισιανοί δεν είχαν σπίτια 
στον Κάμπο του Λιβισιού, έκαναν πρόχειρα οικήματα για το καλοκαίρι 
από καλαμωτές και κλαδιά, που τα έλεγαν αλατσούκια. [Ν. Κ. σελ. 24].

αλαφανταριά [η] = η ανυφάντρα, η υφάντρια [βλέπε «οι αλαφανταριές 
του νερού» Μ.Π.Δ. «Λαογραφικά» σελ. 160].

αλαφάσσω [ρ.] = λαχανιάζω, δυσπνοώ, ουσιαστ. το αλάφιασμαν = η δύσ-
πνοια, το λαχάνιασμα.

αλάφι [το] = η φάτνη, το παχνί [τούρκικη λέξη].

άλειμμαν [το] = το λίπος, το ξύγκι [από το ρ. αλείφω], επιστρώνω λίπος 
στο ψωμί, στο δέρμα κλπ.
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

αλευρότσουβρα [η] = είδος σούπας αλευριού, σούπα φτωχή, πρόχειρο 
φαγητό, δηλωτικό ανέχειας. [Αλευρότσουβρα: αλεύρι, νερό, ντομάτα, 
κρεμμύδι, Μ.Π.Δ. «Λαογραφικά» σελ. 36].

άλι-άλι [επιρ. μόριο] = σιγά-σιγά [έκφραση-προτροπή: «να πορπατάς 
κουίν-κουίν κι άλι-άλι» ή «άλι-άλι κι κούι-κούι»] = στην άκρη-άκρη 
και σιγά-σιγά] [κούι ή κουίν = άκρη].

αλιβιργιά [η] = χυλός με αλεύρι, νερό και ζάχαρη. Τα έβραζαν και τα 
έτρωγαν με το κουτάλι. [«Λαογραφικά» σελ. 40].

αλικιά [η] = η αλυκή.

Αλίκιντα [τα] = παραλία, όρμος του Λιβισιού [βλέπε και λ. Βαΐν] κάτω από 
το ξωκκλήσι του Χριστού στη θέση «του Χριστού τ’ αγιαλού». Εκεί οι Λι-
βισιανές έπλεναν τα υφαντά τους και έκαναν τα θαλασσινά τους μπάνια.

αλιμένου [ρ.] και προστακτική αλίμενι = περιμένω, περίμενε.

αλισβερίσιν [το] = η αγοραπωλησία, η τράμπα, το δούναι και λαβείν, οι 
εμπορικές σχέσεις [τούρκ. alisveris].

άλισου-μάλισου [επιρ. μόριο] = άνω κάτω, αχταρμάς. [παροιμ. «άλισου-
μάλισου / πέτρα στην κιφάλη σου»].

αλλαγιά [η] και αλλάγια [τα] = η αλλαγιά: η φορεσιά [και για τα ιερά 
άμφια], και τα αλλάγια: τα φορέματα του παιδιού [όπως στα «νανουρί-
σματα» «Λαογραφικά» σελ. 47], αλλάγια = η αλλαξιά, τα ρούχα [μσν. 
αλλάγιον].

αλλάσσω [ρ.] = ντύνομαι, φορώ [και αλλαγμένος = ντυμένος].

αλατζάς [ο] = είδος ρούχου [τούρκ. alaca].

αλλέτινα [επίρ.] = αλλιώς [και αλλέτινους [ο] = ο αλλιώτικος].

αλλουμιάκας [και αλλημιάκας] [επίρ.] = για άλλη μια φορά.
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αλμάριν [το] και αλουμάριν [το] = το ερμάρι, το ντουλάπι [«ανομοίωση 
συμφώνων» Ν. Α. σελ. 50].

αλντιπαρμάκης [ο] = ο εξαδάκτυλος [τούρκικη λέξη: αλντίπ + αρμάκης 
= έξι + δάχτυλα] και ΜακρηνοΛιβισιανό επίθετο οικογένειας = Αλντι-
παρμάκης.

αλεάδι [το] = το νήμα-εργαλείο των κτιστών [μσν. αλφάδιον].

άμα = όταν.

αμάδες [οι] = παιδικό παιγνίδι με πλατιές πέτρες, αλλά και τα πλατιά 
βότσαλα γι’ αυτό το παιγνίδι.

αμανάτι [το] = το ενέχυρο.

αμανές [ο] = αργό ανατολίτικο τραγούδι [τούρκ. emané].

αμάν [επιφώνημα] = έλεος, συγγνώμη [τούρκ. aman].

αμανόκουννα [η] = οριζόντια κούνια με σκοινί και κουβέρτα από δέντρο 
σε δέντρο, για μικρά παιδιά, αλλά και για μεγάλους.

αμαΐσκιστους [ο] = ο αμάσητος.

αμάχη [η] = το μίσος, η έχθρα, η απέχθεια, η αντίθεση, αλλά και η πρε-
μούρα, η έντονη δράση.

αμιράς [ο] = ο στρατηγός [μσν. αμιράς, αραβ. amir].

αμήνερτους [ο] = αυτός που δεν έχει ερχομό [δηλ. που σκοτώνεται ή 
πεθαίνει].

αμμάαλη [η] ή [το] αμμάαλιν = το πρωτόγαλα της αγελάδας ή και της 
κατσίκας που είναι πηχτό σαν τυρί.

άμμα = όμως [αλλά] και αμμά = αλλά, όμως.
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

αμμουδερόν [το] = το αμμοφυλάκιο του μελανοδοχείου.

άμμου του = προτρεπτικό, για πολύ μικρά παιδιά [φράση: «άμμου του 
να μη βουλλήσεις τα σιά σου» = πρόσεχε να μη λερώσεις τα φορέματά 
σου].

αμπατή [η] = η είσοδος σε κτήμα ή περιμαντρωμένο κήπο.

αμπλώστρα [η] = η κυκλοτερής σανίδα διαμέτρου 30εκ. περίπου όπου 
άπλωναν τη ζύμη για να πλάσουν τις πίτες.

αμπλώχτρα [η] = το μικρό αλώνι, όπου άπλωναν τα σύκα ή τα σταφύλια 
για να λιαστούν και να κάνουν γλυκό ή κρασί.

αναάττιν [το] = η ευμένεια.

αναβάτης [ο] = ο επιβάτης, ο από πάνω. Ιδιαιτερότητα έχει εδώ το αντί-
θετό του: ο καταβάτης = ο από κάτω, το υποζύγιο [παροιμ. «κατά τον 
αναβάτην και ο καταβάτης»].

αναβούρα [η] = ο αρραβώνας [φαινόμενο αντιμετάθεσης μη γειτονικών 
συμφώνων κατά τον Ν. Α.] και αναβουριάννου [ρ.] = αρραβωνιάζω.

αναγιλού [ρ.] = περιγελώ, κοροϊδεύω [και αναϊλού].

αναγκαίος [ο] ή και [το] αναγκαίουν = το αποχωρητήριο, ο απόπατος.

ανάγκη [η] = η αφόδευση, το χέσιμο.

ανάγιωμμα [το] = το ανάθρεμμα, η ύπαρξη, η μορφή [παροιμ. Π1 αρ. 
1438: «Αρχοντικόμ’ μου ανάγιωμμαν, είχαν την αφουρμήσ-σου...» = 
Αρχοντικό μου ανάθρεμμα είχαν την κουβέντα σου...].

αναγιώννου [ρ.] = αναθρέφω.

αναδουκιάννου [ρ.] = απορροφώ υγρασία, σαπίζω.

ανάιν [το] = το ανώγι, το υπόστεγο του Λιβισιανού σπιτιού μετά το σκα-
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λοπάτι της εισόδου. [ανώγιν > ανώιν > ανάιν [αφομοίωση φωνητικών 
υποχαρακτήρων].

ανάκαρα [η] = η δύναμη [παροιμ. Π1 αρ. 85: «εν έχου ανάκαρα να σαλέ-
ψου» = δεν έχω δύναμη να σαλέψω].

ανακουκκώννου [ρ.] = κλαίω με αναφιλητά [από το αρχαίο ρ. ανακοκύω] 
και παρατατ. ανακούκκουννα.

αναλήβομαι [ρ.] = ανα-λαμβάνομαι [όπως η ενσώματη άνοδος του Χρι-
στού στους ουρανούς [Γ. Μπαμπινιώτης], και για τους Λιβισιανούς: 
συλλαλήβ[γ]ουμου, όπως παρακάτω στο λήμμα –«[της]Αναλήψεως». 
Αλλά και «συλλάλημμαν» ή «συλάλειμμαν» = το νάμα, το αγίασμα των 
ναών.

Αναλήψεως [της] = της Αναλήψεως, 40 μέρες μετά το Πάσχα οι Λιβι-
σιανοί κατέβαιναν στο Βαΐ και στα Αλίκιντα και έκαναν το πρώτο τους 
μπάνιο στη θάλασσα. Έπιαναν την «μαλλιαρή» και έκαναν «καρφίδια» 
και «βόττους» [βουτιές και μακροβούτια] λέγοντας: «Συλλαλήβγητι η 
Χριστός / συλλαλήβγουμου κι γω / χάτε κι ας πη[γ]αίννουμουν, τίποτα 
[δ]εν παθθαίννουμουν».

αναλο[γ]ιάννουμου [ρ.] = ζαλίζομαι.

αναμαλλιάρης [ο] = αυτός που έχει ανακατεμμένα μαλλιά [από ευχή-
στιχάκι για το ξένο σώμα στο μάτι: «Άη-Γιώργη καβαλάρη / του Χρι-
στού τ’ αναμαλλιάρη» κλπ. «Λαογραφικά» σελ. 106].

ανανούς [ο] = η διπλή εξυπνάδα [όπως πχ. στη φράση: «[Αυτός] έχει 
νουν κι ανανούν / κι απού πάνου κουδουνάκιν»].

αναμίσσου [και αναμού] [ρ.] = φυτρώνω, αλλά και ξεφυτρώνω. [Το ίδιο 
ρήμα στην πιο απλή του μορφή = αμού, όπως στο λαϊκό στιχούργημα από 
τη Ν. Μάκρη της Δικαίας Μιχ. Κόλλια: «Εδώ στην Ξυλοκέριζα χορτάρι 
μην αμήσει [φυτρώσει]» κλπ.].

αναπλάννου [ρ.] και αναμπλάννου = σκορπώ, και στην παθητική φωνή: 
αναμπλασμένος = σκορπισμένος [από την μαντινάδα: «Ισέναν τα τρα-
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βούδια σου / [δ]εν είνιν ταιριασμένα / σαν τα κατσίκια στου βουνόν / 
είνιν αναμπλασμένα» κλπ.

αναξιρού [ρ.] και αναξιρνού = ξερνάω.

αναπιτού [ρ.] [αναπετώ] = ξεπετώ, πάλλω.

αναρεύγουμου [ρ.] = ρεύομαι.

ανάργηση [η] = η ενέργεια δηλ. η αφόδευση, αλλά και η διάρροια.

ανάργια [επίρ.] = αραιά, και ανάργια-ανάργια = σιγά-σιγά.

ανάργιους [ο] = ο αραιός.

ανάσασμαν [το] = η αναψυχή, το ξέδομα.

ανασσουνού[ν] [το] = ο τουπές, η πόζα, το πάσο [παροιμ.: «θέλουν να 
κλώσουν την ιγκιάν / μι του ανασσουνούν τους» [ιγκιά = η βαμβακερή 
κλωστή].

ανασπάννου και ανασπού [ρ.] = ξεριζώνω.

αναστού [ρ.] = πλησιάζω.

αναστυρώννου [ρ.] = αναστυλώνω.

Ανατολή [η] = Σύλλογος Μικρασιατών [Μικρασιατικός Σύλλογος «Η 
Ανατολή»]. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1891. Πρόεδρος ο Καθηγ. Μαρ-
γαρίτης Ευαγγελίδης, και γ. γ. ο Κων/νος Λαμέρας, και μετά πρόεδρός 
του. Σκοποί: η ενίσχυση του ελληνισμού της Μ. Ασίας [εκπαίδευση, 
θρησκεία, πολιτισμός, γλώσσα, εθν. φρόνημα]. Ο Σύλλογος εξέδωσε το 
περιοδ. «Ξενοφάνης» από το 1903[;]-1908. Επίσης ίδρυσε το Ιεροδιδα-
σκαλείο Σάμου «Η Ανατολή» όπου φοίτησαν και έγιναν δάσκαλοι πολλοί 
ΜακρηνοΛιβισιανοί, υπότροφοι της Δημογεροντίας και των ευεργετών. 
Στη Ν. Μάκρη της Ξυλοκέριζας «Η Ανατολή» με πρόεδρο τον Κ. Λαμέ-
ρα εμφανίστηκε το 1934 [6 Δεκ. 1934] και βράβευσε τους αριστούχους 
μαθητές του Σχολείου Ν. Μάκρης κάτω από το ιστορικό πεύκο της πλα-
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τείας. Μεταξύ αυτών βράβευσε την Μαρίτσα Δημοσθ. Δαμιανού μετέπει-
τα Τζουμελέα, μαθήτρια τότε. 

άναυδος [ο] = ο άλαλος [αν-αυδή].

αναφυλλιάννου [ρ.] = χαίρομαι, θάλλω.

αναχαίννου και αναχινώ [ρ.] = χασμουριέμαι [παροιμ.: «η νύφφη μας 
αναχινά / για νυστάννει [νυστάζει], για πεινά / μήι νυστάννει, μήι πει-
νά / μηι ισέναν να θουρά»].

ανάχασμαν [το] = το χασμουρητό.

αναχειλού [ρ.] = ξεστομίζω.

ανεμογκάστρι [το] = η ψευδής εγκυμοσύνη, η διόγκωση της κοιλιάς που 
εκλαμβάνεται ως εγκυμοσύνη.

ανεμολόγος [ο] = η «πόρτα», η μπούκα του καμινιού των ξυλοκάρβου-
νων. Κάθε τέτοιο καμίνι είχε 3 τουλάχιστον ανεμολόγους.

ανεμοπύρωμα [το] = το ερισύπελας, ιδιαίτερα του προσώπου.

ανέφια [τα] = τα νέφη, τα σύννεφα.

ανίψητους [ο] = ο άψητος [Π1 αρ. 1131].

ανοικτήριν [το] = το κλειδί.

ανοιχτόμματους [ο] = ο έξυπνος, ο ανοιχτομάτης.

ανουκάλιτους [ο] = ο λειψανάβατος, ο ισχνός [φράση: «ανουκάλιτις 
πίττις»].

άνου-κούνου [επίρ.] = σιγά-σιγά, χασομερώντας από τεμπελιά ή επίτηδες.

ανούτσουρου [σε επιρ. χρήση] = διακοπή, διάλειμμα.
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ανουφέλητους [ο] = ο άχρηστος, ο ανωφελής.

αντάφιν [το] = το σάβανο, και ανταφιάννου [ρ.] = σαβανώνω.

αντεικιάννουμου [ρ.] = συγκρίνομαι, και αντεικιάννου [ρ.] = συγκρίνω.

άντζα μου [ερωτηματ. σύνδεσμος] = άραγε, μήπως;

αντίγαμος [ο] = το γλέντι της Δευτέρας μετά το γάμο.

Αντίκραγος [ο] = το βουνό άη-Κατακαλμάζης απέναντι από τον Κράγο.

αντίπραξη [η] = ο αθέμιτος ή και θεμιτός ανταγωνισμός.

Αντίφελος [ο] = πόλη της Λυκίας στα μικρασιατικά παράλια Ν. της Μά-
κρης, παροικία Καστελοριζίων.

αντλιά [η] = το δερμάτινο δοχείο, ο δερμάτινος κουβάς που τον χρησιμο-
ποιούσαν για να βγάζουν νερό από τα πηγάδια.

αντρακλιά [η] = η κουμαριά.

άντουνιν [επιρ. σύνδ.] = τι, γιατί, τι γίνεται;

αντραδέρφη [η] = η κουνιάδα.

αντρούσα [η] = η γυναίκα σε ηλικία γάμου που έρχεται σε επαφή με 
άντρα ή και αυτή που έχει άντρα και έχει έρθει σε επαφή την προηγούμε-
νη νύχτα.

αντώννου [ρ.] = ανατέλλω [φράση: «αντώνν’ η νήλλιους» = ανατέλλει ο 
ήλιος, Ν.Α. σελ. 91].

αξά [η] = η δύναμη, η ικανότητα, η αξιοσύνη, αλλά και η αξία.

αξαμώννου [ρ.] = μετράω, συγκρίνω, και άξαμουν [το] = το μέτρο ανα-
στήματος, ποδιών κλπ. 
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αξήσκιστους [ο] = ο μη εξασκημένος, αλλά και ο αδιάσχιστος [από το ρ. 
δια-σχίζω].

αξίκικους [ο] = ο λειποβαρής [παροιμ. 574 Π1: «το τόππιν του καντα-
ριού είνιν αξίκικουν» = το βαρίδι του κανταριού είναι ξίκικο, κλέβει, 
μετράει λειψά].

απατός [ο] [αντων.] = εγώ ο ίδιος, αλλά και εσύ ο ίδιος, και αυτός ο ίδιος 
[πχ. απατός μου = εγώ ο ίδιος, απατός σου = εσύ ο ίδιος, απατός του = 
αυτός ο ίδιος].

απαυτός [ο] και παυτός [και απαυτόν ή παυτόν [το] = ο ίδιος όπως και 
το απατός, αλλά περισσότερο. Επίσης, η υπόμνηση και παραπομπή στο 
ανδρικό και γυναικείο μόριο. Φράση με παρόμοια έννοια: «Καλέ, παυτέ 
[ή παυτή] του παυτουνού / κι της παυτής κουράκιν» = Καλέ, τρεχαγύ-
ρευε, παιδί του ποιος ξέρει, και της τρέχα-γύρευε... 

απηννιά [τα] = τα άπειρα.

Απλειά [η] = ο αστερισμός της Πούλιας [Κ. Λ. σελ. 103: Εφρόνουν οι 
ΜακρηνοΛιβισιανοί ότι η Πλειάς επηρέαζε τα άτομα και εάν δεν ηδύνα-
ντο να αποδώσουν το πάθημα εις βάσκανον οφθαλμόν, το απέδιδον εις 
την Απλειά: «ηχτύπησίν τουν η Απλειά» και προέβαινον εις τας αυτάς 
μαγγανείας ως και προς αποτροπήν της βασκανίας»...].

απλώθου [ρ.] = απλώνω ουσιαστ. [το] άπλωμαν = η έκταση, το άπλωμα.

απλώστρα [η] = η πάνα, το μέρος όπου έβαζαν, άπλωναν τα ώριμα σύκα 
για να ξεραθούν.

απόβαρμαν [το] = η αποβολή της εγκύου, η έκτρωση.

αποζουστάριν [το] = ο χωρίς ζώνη, ο άζωστος.

Απόκριες [στο Λιβίσι] = Τρεις είναι οι εβδομάδες των Απόκρεω: του Τρι-
ωδίου, της Κρεατινής και της Τυρινής. Της Κρεατινής έτρωγαν κρέας και 
την Πέμπτη της Κρεατινής την έλεγαν Τσικνοπέμπτη και έτρωγαν κρέας 
τηγανητό ή μαγειρεμένο που το τσίκνιζαν. Την Τσικνοπέμπτη όπως και 
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όλα τα βράδυα των Απόκρεω, οι οικογένειες είχαν βεγγέρες [αποσπερί-
δια]. Την Τετάρτη της Τυρινής, αλλά και τις άλλες μέρες της Αποκριάς 
έφτιαχναν κουσάφι. Το έφτιαχναν με σταφίδα μαύρη, κλωνάρια μυρτιάς, 
κομμάτια κανέλλας, γαρύφαλλα, νερό και ζάχαρη. Τα έβραζαν και το ζου-
μί με τις σταφίδες το έτρωγαν με το κουτάλι. Σε όλη τη διάρκεια της 
Αποκριάς μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα ντύνονταν «καμουζέλες» [μα-
σκαράδες]. Τις μάσκες τις έλεγαν «μουτσούνες». Ντύνονταν όλοι, μικροί 
μεγάλοι, άντρες και γυναίκες. Ντύνονταν κυρίως με σεντόνια και φόρα-
γαν προβιές με κουδουνάκια παρασταίνοντας διάφορα ζώα, την αρκούδα, 
το γάιδαρο, την καμήλα. Οι κοπέλες βάφονταν, ντύνονταν φανταχτερά 
και χόρευαν. Οι καμουζέλες πήγαιναν παρέες-παρέες τη νύχτα στα σπίτια 
και με τα ραβδιά [μαγκούρες] που κρατούσαν χτύπαγαν τις πόρτες για να 
τους ανοίξουν οι νοικοκυραίοι. Οι μεταμφιεσμένοι πήγαιναν στον νοικο-
κύρη, τον φιλούσαν και τον χάιδευαν στο κεφάλι, χόρευαν και ζητούσαν 
κρασί. Ο νοικοκύρης προσπαθούσε να αναγνωρίσει τις καμουζέλες, χωρίς 
να μεταχειρίζεται βία. Χτυπούσε τα χέρια μαζί τους και τραγουδούσε ευ-
τράπελα δίστιχα: «Η Βιργιός φουρά φτερόν / του κιφάλιν του ξηρόν...» 
κλπ. ή «Μαρκάτου, Μαρκάτου / έκαμά του κι έλα φάτου...» κλπ. ενώ 
οι καμουζέλες χόρευαν. Εκτός από την αρκούδα, το γάιδαρο, την καμήλα 
οι καμουζέλες έκαναν διάφορες παραστάσεις και δρώμενα, όπως τη νύφη 
με τον γαμπρό, και κυρίως το γιατρό με την έγκυο, όπου η έγκυος ξάπλω-
νε κάτω, μούγκριζε κωμικά και κοιλοπονούσε, ενώ ο «γιατρός» προσπα-
θούσε να τη βοηθήσει. Την Καθαρά Δευτέρα, που οι καμουζέλες ήταν 
πιο πολλές από τις άλλες μέρες, μουντζουρώνονταν [μουζαλώνονταν] με 
καπνιά από τα τηγάνια γιατί «οι αράπηδες έρχονταν και έπαιρναν τα 
φαγητά για να νηστέψει ο κόσμος». Την Καθαρά ή Καθαρή Δευτέρα 
δεν μαγείρευαν στα ίδια σκεύη, μαγείρευαν σε άλλα «για να μην αρ-
τυθούν». Την Καθαρά Δευτέρα στο Λιβίσι πήγαιναν στο ξωκκλήσι του 
αγίου-Στεφάνου στα Ξερά Περιβόλια στον Κάμπο. Στη Ν. Μάκρη μέχρι 
το 1960 οι ΝεοΜακρηνοί πήγαιναν στου Γιαννακού, πιο πέρα από το Λι-
μανάκι προς το Μαραθώνα, στην παραλία, έστρωναν κουρελούδες στην 
άμμο και διασκέδαζαν οικογενειακώς μέχρι το απόγεμα. Τα παιδιά ύψω-
ναν αετούς και οι μεγάλοι τραγουδούσαν και χόρευαν, το «Λεμονάκι μυ-
ρωδάτο», έπιαναν αχινούς που τους άρεσαν πάρα πολύ και πεταλίδες από 
τα βράχια της παραλίας. Έτρωγαν τουρσιά, ελιές, χαλβά, κουκιά βρεμένα, 
μαρούλια, κρεμμύδια, σκόρδα και ταχίνι, και βέβαια λαγάνες. Εκτός από 
τις λαγάνες οι νοικοκυρές το πρωί της Καθαράς Δευτέρας έψηναν στο 
φούρνο που είχε σχεδόν κάθε σπίτι μια εποχή, ταχινόπιτες και χορτόπι-
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τες. Την Καθαρά Δευτέρα στου Γιαννακού χόρευαν σούστα, καλαματια-
νό, συρτό κ.ά. Την ημέρα αυτή έπαιζαν και χόρευαν ιδιαίτερα το «Πώς το 
τρίβουν το πιπέριν / του διαβόλου οι καλογέροι...» κλπ. 

αποβαρτού [ρ.] = αποβάλλω [επί εγκυμοσύνης] και αόρ. απουβάρτηκιν 
[η έγκυος] [από το «εγκυμοσύνη-γέννηση-βρέφος» της Κ. Μ-Μ].

απουγνουσιά [η] = η λήθη, η λησμονιά, η παρηγοριά [παροιμ. αρ. 485 Π1: 
«η Θιός να σι δέκι απουγνουσιάν» = ο Θεός να σου δώσει λησμονιά].

απουδιαλίδιν [το] = το αποδιαλόγι, αυτό που μένει μετά τη διαλογή.

απουκαλαμιά [η] = η καλαμιά, το απομεινάρι από το θερισμένο σπαρτό, 
κριθάρι, σιτάρι κλπ. 

απουκινουργής [επίρ.] = εκ νέου, και πάλιν [πχ. «αγκαλιάστηκαν απου-
κινουργής»].

απουκιρού [επίρ.] = εφέτος.

απουκόβγου [ρ.] = απογαλακτίζω, αποκόβω και ουσιαστ. απόκομμαν 
[το] = ο απογαλακτισμός.

απουκοίλιν [το] = το υπογάστριο, αλλά και αυτός που έχει προκοίλι.

απο[υ]κούννιν [το] = το τελευταίο μωρό της οικογένειας, ο Βενιαμίν.

απουκουρ[γ]ιώννου [ρ.] = περνώ την Αποκριά.

απουκουτού [ρ.] = αποκοτώ, αποπειρώμαι, τολμώ [ουσιαστ. απουκουτιά].

απουρκούνα [η] [πληθ. οι απουρκούνις] = τα πρώιμα σύκα [ένα είδος].

απουρτινίν [και απουτρινίν] = [απ’ άρτι νυν] = προ ολίγου.

απουσαυριού [επίρ.] = την άλλη μέρα [αύριο].

απουσκάλη [η] = η αμασχάλη.
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απουσπάννουμου και ανασπάννουμου [ρ.] = ασπάζομαι εικόνα.

απουσπέρα [επίρ.] = αποβραδύς.

απουσπιρίδια [τα] [από το ρ. αποσπιρίννου] = οι βεγγέρες, οι νυχτερινές 
οικογενειακές επισκέψεις σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια. [Ν. Κ. σελ. 21: 
«Τα βράδυα του χειμώνα στο Λιβίσι οι οικογένειες πήγαιναν σε φιλικά 
ή συγγενικά τους σπίτια για να περάσουν την ώρα τους και να κάνουν 
παρέα, «να αποσπερίσουν». Έλεγαν ιστορίες, παραμύθια ή έπαιζαν 
χαρτιά, σκαμπίλι, έξι άτομα. Έβαζαν 2 οκάδες χαλβά ή παστέλι άσπρο 
και τα πλήρωναν οι τρεις που θα έχαναν, και έτρωγαν όλες οι οικογέ-
νειες γλυκά». Από την Κ. Μ-Μ. [«Παραμύθια»]: «Παρέες-παρέες από 
συγγενικές και φιλικές οικογένειες μαζεύονταν πότε στο ένα σπίτι, 
πότε στο άλλο. Χαρά μεγάλη της νοικοκυράς να περιποιηθεί τις φι-
λικές οικογένειες που το βράδυ εκείνο ήταν η σειρά της να τους έχει 
στο σπίτι. Ακούραστη, με χαρά και ευχαρίστηση προσφέρει τον χαλβά 
που η ίδια έφτιαξε, τους ξηρούς καρπούς, τα αμύγδαλα, καρύδια, στα-
φίδες και σύκα, και ό,τι άλλο φρόντισε να έχει...».

απουτσακκίννου [ρ.] και αόριστος απουτσάκκισιν = κατηγορώ-ησα [επί 
προξενιάς για γάμο] [φράση: «ιπήιν κι απουτσάκκισιν» = [αυτός] πήγε 
και κατηγόρησε, διέβαλε].

απούτερι [επίρ.] = προ ολίγου.

Απόφορα [τα] = Τουρκοχώρι του Λιβισιού από όπου ερχόταν το νερό για 
τη Βρύση του Τουραπή, και για το οποίο οι χριστιανοί είχαν αψιμαχίες με 
τους Τούρκους.

αππάς [ο] και πληθυντικός οι αππάδοι = οι παπάδες, οι αβάδες, αλλά και 
οι «κύριοι», οι ονομαστοί, οι ευκατάστατοι [από Λιβισιανό ταχτάρισμα: 
«τον υγιόν μου τον αππά»... κλπ.]. Αλλά επίσης και αππάς = η κάπα [πα-
ροιμ. 171 Π1: «μι τ’ αυτά μας κι μι τ’ αυτά μας / ήμπιν η ψείρα στουν 
αππάμ’ μας» = με τ’ αυτά μας και με τ’ αυτά μας / μπήκε η ψείρα στην 
κάπα μας δηλ. με τούτο και μ’ εκείνο, τα θέλαμε και τα πάθαμε].

αππάζης [ο] = ο ατιμέλητος.
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αππώννου και αππώφτου [ρ.] = απωθώ, σπρώχνω.

άπραους [ο] = ο άπραγος, κυρίως ο απολίτιστος, ο ανάγωγος.

απρούσεβγο [το] = το παλιό αβγό ή ένα άσπρο φλυτζάνι του καφέ που 
έβαζαν στη φωλιά για να γεννήσουν οι κότες [το έλεγαν και φόλι].

απρουσέβγου [ρ.] = περισσεύω.

αραθυμώ [ρ] = αγριεύω, φοβερίζω, και αραθυμούμου [ρ.] = δυσανασχε-
τώ [αρ. παροιμ. Π1 236] επίθ. αράθυμους [ο] = ο οργίλος].

αραλόους [ο] = το κόσκινο με αραιές τρύπες με το οποίο χώριζαν το σι-
τάρι από τα άγανα.

αρανιά [η] = μετάξινο πέπλο διαφανές που φορούσε η νύφη και της σκέ-
παζε το πρόσωπο και το κεφάλι. Το πέπλο αυτό η νύφη το έβγαζε όταν 
έμπαινε στην εκκλησία για τη στέψη. Μια άλλη εκδοχή του είναι οι ετοι-
μασίες του γάμου. Από εδώ και η παροιμία: «χάτε κι εν θα στρέψουν 
πίσου την αρανιάν» [δεν θα ματαιώσουν τον γάμο [για τέτοια ασήμαντα 
πράγματα, εννοείται].

αρατίννου και αρατώ [ρ.] = ψάχνω, ζητώ, αναζητώ [τούρκ. λέξη από το 
ρ. aramak = ζητώ, ψάχνω].

αράφι [το] = το ράφι [και αράφα = το μεγάλο ράφι] [ανάπτυξη προθετι-
κού-α (Ν. Α. σελ. 19)].

αργάνι [το] = η τριχιά, το σκοινί από τρίχες κατσίκας, ή από κανάβι.

άργατα [τα] και όργους [στον ενικό] = τα νήματα σε κουβάρια [παροιμ.: 
«Μάκρης άργατα [νήματα], Κελεμιθαριού πανιά» δηλ. μπερδεμένες 
δουλειές ή και άτεχνα πράγματα ευτελούς αξίας].

αργάτης [ο] = ο εργάτης, αλλά και τα μεγάλα λιθάρια που έβαζαν στις στέ-
γες των ασβεστοκάμινων. Μη κατεργασμένοι, αδούλευτοι [αργοί] λίθοι.
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

Αργές [οι] = μη καλλιεργημένα χωράφια στον Κάμπο του Λιβισιού που 
πλημμύριζαν τον χειμώνα κι έπειτα τα νερά τους χάνονταν σε καταβόθρες.

αργεύου [ρ.] = αργώ, χρονοτριβώ.

αριάνι [το] = γιαούρτι διαλυμένο με νερό [τούρκ. ayran].

άργητα [η] = η βραδύτης.

αρικιά [η] = η κορομηλιά, ή και τζαναριά, οπωροφόρο δέντρο του Κά-
μπου του Λιβισιού [εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 2].

Αρίστανδρος ο Τελμησσεύς = μάντης και σύμβουλος του Μ. Αλεξάν-
δρου, και του πατέρα του Φίλιππου, από την αρχαία Μάκρη. Πήγε στην 
αυλή του Φίλιππου προσκεκλημένος του και για να ερμηνεύσει τα όνει-
ρα των νεονύμφων Φίλιππου και Ολυμπιάδας. Ερμήνευσε το όνειρο της 
Ολυμπιάδας που είδε ότι είχε πέσει κεραυνός στην κοιλιά της και του 
Φίλιππου μετά από λίγες μέρες, ότι [ο Φίλιππος] σφράγισε την κοιλιά 
της Ολυμπιάδας με σφραγίδα που είχε πάνω της τυπωμένο ένα λιοντάρι. 
Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος τον είχε φίλο, σύμβουλο και ομοτράπεζό του 
στην εκστρατεία του στη Μ. Ασία [Ξάνθος, Γόρδιο, Τύρος, Γαυγάμηλα] 
και Αίγυπτο. Ο Αρίστανδρος κατά τον Λουκιανό και Πλίνιο έγραψε το 
«Περί διοσημιών» και επαινείται από τον Πλούταρχο, Αρριανό και Λου-
κιανό σαν άριστος οιωνοσκόπος, ονειροκρίτης και μάντης, αλλά και σαν 
σύμβουλος και εμψυχωτής του Μ. Αλεξάνδρου. Ο Αρίστανδρος έζησε και 
μετά τον Αλέξανδρο στην πατρίδα του την Τελμησσό [Μάκρη] διηγού-
μενος τη ζωή του κοντά στον Μ. Αλέξανδρο [βλέπε: Σάββα Πασχαλίδη 
«Αρίστανδρος ο Τελμησσεύς» εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 19 και 20].

αρίφης [ο] = ο μάγκας.

αρκά [και αρκάς] = τούρκικο «βάι-αρκά μ’» = άγιε προστάτη μου [Π1 
αρ. παροιμ. 349].

άρκαλους [ο] = ο ασβός [το αρχαίο δωρικό: άρκαλος (arkalas)] [Ν.Α. 
σελ. 91].

αρκατάσης [ο] = ο σύντροφος, ο φίλος, το φιλαράκι, ο μακαντάσης 



Μιχάλης Π. Δελησάββας

~40~

[τούρκ. λέξη = arkatas].

αρκουδίννου και αρκουδώ [ρ.] = μπουσουλάω όπως τα παιδιά. Αρκού-
δισμα = το μπουσούλημα του μωρού και αρκουδιάρης = ο γύφτος με την 
αρκούδα, αλλά και ο μεγαλόσωμος άντρας που περπατάει σαν αρκούδα.

άρκους [ο] = το ποτάμι [Ν.Α. σελ. 91], αλλά και αλλιώς [το] μουάριν = 
το ποτάμι, ο χείμαρρος.

αρματίννου [ρ.] = αραδιάζω [και αρμαθιά από το ρ. αρμαθιάννου = αρ-
μαθιάζω].

αρμηνεύγου [ρ.] = ορμηνεύω, συμβουλεύω.

αρμίδιν [το] και αρμιδιά [η] = η πετονιά, το πέταγμα της πετονιάς με το 
αγκίστρι, στη θάλασσα [δίστιχο: «... και με την πρώτη μ’ αρμιδιά /... να, 
και πιάνω τρεις σαρδέλλες»... 

αρμάριν [το] αλλά και αλουμάριν [το] = το αρμάρι, ο μπουφές.

αρνουμάλλα [η] = η γυναίκα με φουντωτά και σγουρά μαλλιά [αρνί + 
μαλλί].

αρσίζης [ο] = ο άτακτος, ο αναιδής, το διαβολάκι [τούρκ. arsiz].

αρτακάκια [τα] = τα μικρά ψωμάκια για μοίρασμα στις γιορτές.

αρτακλιά [η] = η κουμαριά.

αρτά-ζερβά = αριστερά-δεξιά.

αρταμίθθιν [το] = το ρετσίνι από τις κοσσανιές, τις άγριες φυστικιές, 
αλλά και από τα άγρια πεύκα [εφημ. «Λιβίσι» ΑΦ 38 Βασίλ. Χατζησω-
τηρίου].

αρτάχτιν [το] = το αδράχτι, ξύλινο ή σιδερένιο [φράση-παροιμία: «της 
μάμμης σου τ’ αρτάχτιν / που κλώθει του μιτάξιν»] και αρταχτάς [ο] = 
το μεταλλικό αρτάχτι με το σιδερένιο σφοντύλι κολλημένο στη μέση του.
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

αρταχτουπόδαρη [η] = η ανέμη, το αδράχτι που γυρίζει με το πόδι.

άρτυμαν [το] = το φαγώσιμο που είναι απαγορευμένο στη νηστεία.

Αρχαιότητες Μάκρης = η Μάκρη είχε 4 κάστρα κατά τον Ν. Καραγε-
ωργίου. Δ. της πόλης ήταν μεγάλο και επιβλητικό και μπροστά του ήταν 
το Δημοτικό σχολείο. Σε ένα από τους τοίχους του ήταν το Χάνι, και στο 
άλλο το Παρθεναγωγείο. Άλλο κάστρο ήταν κοντά στο ναό του Αγ. Νικο-
λάου του πολιούχου της Μάκρης. Είχε επίσης πολλές σαρκοφάγους στον 
κάμπο και άλλες λαξευμένες στο βράχο, σαν ιερά, όπως αυτή του βασιλιά 
Αμύντα. [βλέπε λήμμα: σαρκοφάγοι]. Τελευταία ανακαλύφθηκε μεγάλο 
ρωμαϊκό θέατρο στη Μάκρη. 

Λυκιακή σαρκοφάγος λαξευμένη στο βουνό της παλιάς 
Μάκρης («του Αμύντα»)

Σαρκοφάγος.Η σαρκοφάγος του Αμύντα στο 
βουνό, δυτικά της Μάκρης.
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αρχουντουπουρέμματα [τα] = η πλούσια, σπάταλη ζωή.

ασίκης [ο] = ο αξιέραστος, ο αξιαγάπητος [τούρκ. asik].

ά-σκολσούν = εύγε, μπράβο [τούρκ. ask olsun].

ασλανιά [η] = η λεβεντιά.

ασλάνης [ο] = ο λεβέντης, το λιοντάρι [από το τούρκ. aslan].

άσμετι [ρ. στην προστακτική] = άστε με.

ασπέττα [η] = είδος φιδιού [ασπίς = οχιά] και φράση: [«σαν ασπέττα» = 
ταχέως].

άσπρα [τα] = τα χρήματα γενικώς [παροιμ. «τ’ άσπρα κατεβάζουν τ’ 
άστρα»].

άσπρους [ο] = ο Τούρκος φοροεισπράκτορας που φορούσε άσπρο φέσι και 
άσπρο σαλβάρι, ενώ «ο μαύρος» ήταν ο παπάς [ο χριστιανός ιερέας].

ασσάσιν [το] = το αμύγδαλο [από το αρχαίο επίθετο «αθάσιον» [της Θά-
σου] [λαογρ. κάρυον]. Από το έθιμο του «κόλλυβου» όπου μοιράζει η 
μάνα για την ανατολή του πρώτου δοντιού του μωρού, η ευχή των συγγε-
νών και των φίλων της οικογένειας ήταν: «να σπάσει κόρη μου κι ασσά-
σιν» [Μικρασιατ. Χρονικά τ. 14 Κ. Μ-Μ.].

ασσασόαλους [ο] = ο χυμός του αμυγδάλου.

αστάρι [το] = η φόδρα σε ζακέτες, παλτά, παπούτσια [τούρκ. astar] ίσως 
και από το μσν. ιστάριον.

αστρακιά [η] = θάμνος όπου έδεναν οι Μακρηνοί κουρελάκια, κομμάτια 
από ύφασμα ανεβαίνοντας το καλοκαίρι στο Λιβίσι για να αφήσουν πίσω 
τους την ελονοσία. Η περιοχή αυτή του δρόμου από Μάκρη προς Λιβίσι 
ονομαζόταν «τα παννάκια».
 
αστρομετρίτης [ο] = αυτός που μετράει τα άστρα, ο αστρονόμος.
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

Ασχολίες κατοίκων Λιβισιού και Μάκρης = Ένας μικρός αριθμός αν-
δρών εργαζόταν στα ματαλλεία του Χατζη-Νικόλα Λουιζίδη στο Κου-
τζέκι που βρισκόταν στον Κόλπο της Μάκρης, και στο Καργή. Γενικά, 
κατά τον Ν. Εμμ. Καραγεωργίου, ένα 10% ήταν εμπορευόμενοι, και οι 
πιο πολλοί ήταν βιοτέχνες [παπουτσήδες, σιδηρουργοί κ.ά.] που ξενι-
τεύονταν παρέες-παρέες στα γειτονικά χωριά άνοιξη και καλοκαίρι, ενώ 
άλλοι εργάζονταν σαν τεχνίτες, γανωτές, μαραγκοί, χτίστες, καρβουνιά-
ρηδες κλπ. 
Συνήθως έφευγαν από το Λιβίσι μετά το Πάσχα και επέστρεφαν προ των 
Χριστουγέννων φέρνοντας στα σπίτια τις λεγόμενες «κουμπάνιες» [αλεύ-
ρι, τυρί, πληγούρι, τραχανά, καρύδια, κάστανα κλπ.] για το χειμώνα, γιατί 
η δουλειά τους πληρωνόταν σε είδος. Εκτός από τις κουμπάνιες κέρδιζαν 
και αρκετά χρήματα. 
[Κ.Λ. σελ. 91]: Οι πιο πολλοί από τους Λιβισιανούς ασχολούνταν με την 
υποδηματοποιία. Τα δέρματα «τα πιτσιά» έρχονταν από το Βαΐ με πλοι-
άρια και οι Λιβισιανοί τα κατεργάζονταν το χειμώνα σε δικές τους δεξα-
μενές κάτω από τα σπίτια τους, στα «ταλασούρια». Την άνοιξη πήγαιναν 
στα τουρκοχώρια και έμεναν 1 ως 4-5 μήνες, έφτιαχναν και πουλούσαν 
στους Τούρκους τα «γεμενιά», εισπράττοντας χρήματα αλλά και σιτάρι, 
αλεύρι, σισάμι, καρύδια κ.ά. Μικρό μέρος των Λ. ασχολούνταν και με 
άλλα επαγγέλματα, χτίστες, κασιτερωτές, ράφτες, και στο εμπόριο αποι-
κιακών που τα μετέφεραν από τη Μάκρη. Επιστρέφοντας από το ταξίδι 
οι Λ. ασχολούνταν με την κατεργασία των δερμάτων για το επόμενο έτος 
και την καλλιέργεια του «χουραφιού» τους. 
[Ν.Κ. σελ. 22]: Οι γυναίκες στο Λ. εκτός από τις δουλειές του σπιτιού 
ύφαιναν στον αργαλειό [γούβα] μεταξωτά [μουστουχιές] και υφάσματα 
από βαμβάκι και μαλλί, «έπιαναν σκουλούκια» δηλ. έτρεφαν μεταξο-
σκώληκες, μάζευαν ξύλα και τα έβαζαν στο κατώχι, κουβαλούσαν νερό 
σε μεγάλες «βυτίνες» [στάμνες] από τις βρύσες, από του Τουραπή, Άγιο-
Γεώργιο, Χάνι κ. α. Άσπριζαν τα σπίτια με ασβέστη και λουλάκι. Τα Σάβ-
βατα «σαββάτιανναν», έκαναν τη λάτρα του σπιτιού, άσπρισμα, πλύσιμο 
κλπ. είχαν δηλαδή γενική καθαριότητα. 

ατ[ζ]σαμής [ο] = ο αδέξιος, ο πρωτάρης [τούρκ. και περσικά acemi].

ατζαμούδικο [το] = το ατίθασο, άγριο μουλάρι ή άλογο ή γαϊδούρι.
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άτζαπα [συμπερασμ. σύνδ.] = άραγε [τούρκ. acapa].

ατζής [ο] = ο σκληρός [τούρκικη λέξη].

Ατζί-Παγιάμ [το] = Τουρκοχώρι από όπου πέρασαν και έμειναν οι Μα-
κρηνοΛιβισιανές οικογένειες κατά τη δεύτερη εξορία των οικογενειών, 
από τον Σεπτέμβριο του 1917 ως τον Σεπτέμβριο του 1918-1920.

ατματζά [τα] = τα στρουθιά, τα σπουργίτια [τούρκικη λέξη].

ατουμιά [η] = η ριξιά.

ατούρτησε [αόριστος του ρ. ατουρτώ] = ανεβάζω [την αξία, την τιμή 
κλπ.] φράση: «ατούρτησε την τιμή» = ανέβασε την τιμή, την αγοραστι-
κή αξία, όπως στην παροιμία: «το καλόν το άττιν μόνον του ατουρτά 
[προσθέτει, ανεβάζει] το έμιν του» [την αξία του].

ατσιράκιν [το] = είδος κοσόρας, μικρό πελέκι.

ατσαλλόστομους [ο] [και το θηλυκό = ατσαλλόστομη] = αυτός που δεν 
συγκρατεί τη γλώσσα του. Πιθανώς προέρχεται ηχητικά από τη λέξη 
ατσάλι, γι’ αυτό το ατσαλλόστομος, ατσαλλόστομη έχει την έννοια αυτού 
που έχει σκληρή σαν ατσάλι γλώσσα. Αλλά και το άτσαλλος-άτσαλλη, 
που σημαίνει τον άγαρμπο, τον ανάποδο, τον τραχύ, μπορεί επίσης να 
έχει σχέση ηχητικά με τις έννοιες ατσαλλόστομος-ατσαλλόστομη.

άτ[τ]ιν [το] = το άλογο, και ειδικότερα το γρήγορο και περήφανο άλογο, 
το άλογο ιππασίας [τούρκ. at]. Επίσης το παιδικό παιχνίδι «άτιν» = «το 
αλογάκι».

αττουμιά [η] = φράση: «αττουμιά [μ]παρούτιν» = μπαρούτι για μια 
βολή πυροβόλου [Π1 αρ. παροιμ. 422: «μια αττουμιά παρούτιν είνιν» = 
πολύ λίγο, ελάχιστο].

αττουτζής [ο] = ο σκοπευτής.

αυγουλλιά [η] = το φυτό μανδραγόρας [και αυγούλλιν = ο καρπός του].
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

Αύκουλα [τα] = η μονή των Ευκόλων στο Λιβίσι [μια από τις ονομασίες 
της: Αγιαύκουλα, Εύκολα, Εύχουλα κλπ.].

αύχια [τα] [επιφώνημα] = εύγε [σου, του κλπ.] [Π1 αρ. παροιμ. 17: «αύ-
χια Δημήτρη / χούλλη Δημήτρη»].

αυχουλάτισμα [το] = εισπνοή βίαιη.

αφάλι [το] και αφαλός [ο] = ο ομφαλός [μσν. αφάλι].

αφέντης [ο] = ο πατέρας [έτσι ονόμαζε τον πατέρα της οικογένειας η 
μάνα μπροστά στα παιδιά της, «ο αφέντης σας» ή «ο κύρης σας»].

άφκαιρα [τα] = τα αδειανά [σταμνιά, τσουβάλια κλπ.].

αφκουρώννουμου [ρ.] = αφουγκράζομαι, στήνω αφτί.

αφουρμή [η] = η κουβέντα [Π1 αρ. παροιμ. 1438: «αρχουντικόμμ’ ανά-
γιωμμα / είχαν την αφουρμή σου»... 
 
αφτημένα [τα] [μετχ. του ρ. άφτω = ανάβω, και μέση φωνή: άφτομαι = 
τα αναμμένα].

αφόρα [η] = η ορμή, η φόρα [όπως στη φράση: «ιπήριν αφόραν» = πήρε 
φόρα [Ιωσήφ Χαριτωνίδης, σελ. 29 Ν.Α.].

άφτρα [η] = η άφθα [και κάφτρα], το ενάνθημα της αφθώδους στοματί-
τιδος.

άφτω [ρ.] και παθητ. φωνή άφτουμου = ανάβω [παροιμ.: «όσις άφτουν 
μαγειρεύουν / κι όσις κατουρούν, πουττιά έχουν;»].

αχαμνός [ο] = ο ισχνός, ο αδύνατος [αλλά και ο χαύνος, ο ποταπός [Μ.Μ.].

αχινός [ο] = ο αχινός, αλλά και ποινή, τιμωρία στο παιδικό παιχνίδι «βε-
ζύρης-βασιλιάς», που είναι στρίψιμο του τριχωτού της κεφαλής από τη 
«μάνα» με όλα τα δάχτυλα του δ. χεριού.
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αχμάκης [ο] = ο αδέξιος, ο κουτός, ο νωθρός και άγαρμπος [τούρκ. λέξη: 
ahmac].

άχλα [η] = η αχλύς, ο ατμός, η ατμώδης αναπνοή.

αχλάδας [ο] = ο κουτός [σημ. δεν έχει θηλυκό όπως και το αχμάκης].

άχρεια [η] = η ερωτική πράξη το Σαββατόβραδο, γιατί ήταν αμαρτία, κι 
αν η γυναίκα «έπιανε», το παιδί θα είχε διαμαρτίες [Μικρασιατ. Χρονικά 
τ. 14ος, 1970 Κ. Μ-Μ.].

αχτένα [η] = η αχτίνα, η αχτίδα του ήλιου και μεταφ. ο και η ωραία. φρά-
ση: «ήταν του νήλιου αχτένα» [πολύ ωραίος].

άχτιν [το] = η εκδίκηση, ο καημός για εκδίκηση, η οργή, το ξέσπασμα 
[κατά τον Ν. Ανδριώτη είναι απίθανη η παραγωγή της λέξης από το ελληνι-
κό άχθομαι όπως υποστηρίζει ο Τζ. Μάγιερ], αραβ. ahd = η υποχρέωση.

αψάδα [η] = η δριμύτης.

αψύς [ο] = ο καφτερός [επί ανθρώπων: αυτός που εύκολα θυμώνει, ο 
δηκτικός, ο στρυφνός].
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βάγια [τα] = τα ελιόκλαρα του Επιταφίου, αλλά και η παραμάνα, η υπη-
ρέτρια [μσν. βάγια].

βαγγωμένος [ο] = ο φορτωμένος [«οι Λιβισιανές κατέβαιναν από το 
βουνό βαγγωμένες» [φορτωμένες] εφημ. «Η Φωνή του Λιβισιού και 
της Μάκρης» ΑΦ 6.

Βαζάνα = οικογένεια Λιβισιανών. Ο Γιάννης Βαζάνας ήταν χασάπης 
στη Ν. Μάκρη, ένας από τους πιο αυθεντικούς πληροφορητές της Καλ. 
Μ-Μ. 

βαζάνι [το] πληθ. τα βαζάνια = η μελιτζάνα [από το μσν. βαζιζάνιον].

βαζγεστίννου [και βαζγεστίζω] [ρ.] = κουράζομαι, αποκάμνω, βαριέμαι, 
αγανακτώ [αόρ. βαζγέστισα] από το τούρκ. vargeçmek.

βάζου [ρ.] = γαυγίζω.

βαθουλουού [ρ.] = βυθίζομαι στον ύπνο [και βαθουλόισμαν = ο κωματώ-
δης ύπνος].

βάι [επιφ.] = επιφώνημα λύπης [όψιμ. μσν. βάι].

Βαΐν [το] = Παραλία ΝΔ του Λιβισιού πίσω από την Αγιά-Παρασκευή 
στην έξοδο του Κάμπου. Απέχει από το Λ. 3-4 χλμ. Παραλία αμμώδης, 
εκεί έκαναν τα μπάνια τους οι Λιβισιανοί. Στο Βαΐ προσέγγιζαν τα καΐκια 
μεταφέροντας εμπορεύματα [και δέρματα] από τα γειτονικά νησιά του 
Αιγαίου. Το όνομα Βαΐ κατά τον Κων/νο Λαμέρα προέρχεται από τις ελιές 
που υπήρχαν γύρω από το λιμανάκι και που τα κλαδιά τους ονομάζονται 
βάγια. Όμως το όνομα Βαΐ μπορεί να σχετίζεται με τη Λυκιακή πόλη Βά-
ιαβαι που αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος.
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βακέτα [η] = είδος δέρματος [πετσιού] από βόδι ή μοσχάρι [ιταλ. vach-etta].

βακούφιν ή και μακκούφιν [το] = το μοναστηριακό-εκκλησιαστικό κτή-
μα. Στο Λιβίσι υπήρχε μια τοποθεσία κοντά στην «Κυλίστρα» με το όνο-
μα «Μακκούφιν της Παναγίας», [τούρκ. vakif].

βαλανίδι ή βαλάνιν [το] = ο καρπός της βαλανιδιάς ή και του πουρναριού. 
Το βαλανίδι το χρησιμοποιούσαν πολύ οι Λιβισιανοί και οι Μακρηνοί για 
την κατεργασία των δερμάτων [πετσιών]. Τα βαλανίδια επίσης ήταν βα-
σική τροφή των χοίρων. [παροιμ. «φάι βαλάνιν, πιέ νερόν / νάχεις του 
χοίρου το καλόν»].

βάλλου [ρ.] = βάζω, ρίπτω, αλλά και νικώ [π.χ. «έβαλίν τουν εις τα κε-
λέσια» = τον νίκησε στα κελέσια [κελέσια = αγώνες ελληνορωμαϊκής πά-
λης την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής την Παρασκ. μετά το Πάσχα [βλέπε 
λέξη]. ουσιαστ. [το] βάλσιμον = η ήττα. Το ρ. στη μέση φωνή: βάλλου-
μου = ηττώμαι, και βαλμένους [ο] = ο ηττημένος.

βαραίνω [ρ.] = δίνω βάρος.

βάρδα [επιφώνημα] = παραμέρισε, φύγε μακριά [από τη βενέτικη λέξη 
varda προστακτική του vardar [Λεξικό Ν. Ανδριώτη].

βαριόν [το] = το σφυρί [είδος σφυριού με πολύ βαριά κεφαλή].
 
βαρκής [ο] = ο ευνοϊκός άνεμος για τα πλεούμενα, ο ούριος άνεμος [κατά 
το δίστιχο: «με τον πουνέντην τον βαρκήν / σου στέλλω γράμμα και 
γραφήν» [πιθανώς από το γαρμπής = ΝΔ άνεμος, τούρκ. garbi].

βαρκίν [το] = το βαρκάκι, η μικρή βάρκα [και τσιρνούκιν, βλέπε λέξη].

βαρού [ρ.] = βαρύνω, έχω βάρος, αλλά και πληγώνω, και βαρεμένος = ο 
πληγωμένος, ο τραυματίας, ουσιαστ. βάρεμαν [το] = το τραύμα, ο τραυ-
ματισμός.

βαρτιέρου [ρ.] = παραμερίζω [Καλ. Μ-Μ. στα «Μικρασιατικά Χρονι-
κά», τ. 12ος, σελ. 52].
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βαρύς [ο] = ο ήσυχος [π.χ. «κάθιτι βαρύς» = ήσυχος, π.χ. «τουν ιπήριν 
η βαρύς» = κοιμήθηκε βαθιά]. 

βαρύσκοπους [ο] = αυτός που μαθαίνει δύσκολα, που «δεν τα παίρνει», 
τα γράμματα, την τέχνη κλπ. 

βασιλάκια [τα] = είδος σφήκας, η κίτρινη σφήκα.

Βασιλειάδης [οικογένεια] = α) Χατζη-Απόστολος 
Βασιλειάδης: Το 1878 ο Χατζη-Απόστολος Βασι-
λειάδης πρόκριτος της Μάκρης και διερμηνέας του 
Γαλλικού υποπροξενείου της πόλης, μαζί με άλλους 
προύχοντες Έλληνες, Τούρκους και Εβραίους, και με 
το λαό, καθαίρεσαν τον διοικητή [καϊμακάμη] της 
Μάκρης για πλήθος βιαιότητες και ατασθαλίες. Ο 
Χατζη-Απόστολος Βασιλειάδης συνελήφθη μαζί με 
τους λοιπούς προκρίτους και εστάλη στη Σμύρνη για 
να δικαστεί. Οι συλληφθέντες έμειναν 14 μήνες στις 
φυλακές της Σμύρνης και 40 μέρες στην Κων/πολη. 
Ο Βασιλειάδης ως αρχηγός της στάσης αντιμετώπιζε 
βαρύτατη κατηγορία με ποινή θανάτου. Στη φυλακή συνεννοείτο με τους 
λοιπούς με τη μέθοδο του άρτου και έδινε οδηγίες. Με διάφορα μέσα [με 
χρήματα] και εν μέρει με την παρέμβαση της γαλλικής πρεσβείας, απηλ-
λάγησαν όλοι και επέστρεψαν στη Μάκρη.
β) Βασίλειος Βασιλειάδης: Από την διακεκριμένη οι-
κογένεια των Ακ-Βασίληδων. Γεννήθηκε στο Λιβίσι το 
1860, έβγαλε το Γυμνάσιο στην Αθήνα [1872-1877]. 
Επέστρεψε στο Λιβίσι, επιδόθηκε στο εμπόριο εκεί και 
μετά επεξέτεινε την εμπορική του δραστηριότητα στη 
Σμύρνη. Πλούσιος πια διακρίθηκε για την φιλανθρωπι-
κή του δράση. Στο Λιβίσι: Έχτισε ένα παρθεναγωγείο 
και διέθεσε 500 εικοσόφραγκα για τους δασκάλους, 65 
εικοσόφραγκα για νεκροταφείο και πρόσφερε υποτρο-
φίες σε κορίτσια που διακρίνονταν στα γράμματα, για 
να γίνουν δασκάλες. Στη Μάκρη: Ίδρυσε ένα παρθεναγωγείο, δώρισε 200 
εικοσόφραγκα για τις δασκάλες του παρθεναγωγείου. Στη Σμύρνη: Έκανε 
δωρεές στο Άσυλο Αστέγων, στο Πτωχοκομείο, Βρεφοκομείο, Ορφανο-
τροφείο κ.ά. Πέθανε στην Αθήνα το 1916. 

Χατζη-Απόστολος 
Βασιλειάδης, 

ο αρχηγός της στά-
σεως του 1878.

Βασίλειος Βασιλειάδης.
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γ) Απόστολος Βασιλειάδης: από τη Μάκρη της Λυκίας 
της Μ. Ασίας, λογοτέχνης της γενιάς του ’20, φιλολο-
γικό ψευδώνυμο Ντόλης Νίκβας [βλέπε λήμμα:Ντόλης 
Νίκβας]. 
δ) Ευαγγελία Ν. Βασιλειάδου, το γένος Γαρυφάλλου: 
Στη μνήμη του γιου της Απόστολου, δώρισε στον Μι-
κρασιατικό Σύλλογο «Η Ανατολή» το μέγαρό της στην 
οδό Χατζηκώστα 6, πλατεία Μαβίλη, για να γίνει Μι-
κρασιατική Στέγη. Η Ευαγγελία Βασιλειάδου μετά τον 
θάνατο του προέδρου της «Ανατολής» Κων/νου Λαμέρα 
και τη διάλυση του Συλλόγου, και προ του θανάτου της 
στις 3 Οκτ. 1963 μεταβίβασε μέρος του μεγάρου της στην τότε Κοινότητα 
Νέας Σμύρνης. 

βασκανία [η] = η βλάβη που προκαλείται από την επήρεια του βλέμ-
ματος κυρίως, δηλ. από το μάτιασμα. Οι Λιβισιανές γυναίκες μολονότι 
ειρωνεύονταν τη βασκανία, την πίστευαν και τηρούσαν τα σχετικά έθιμα: 
ξεμάτιασμα, ξεμέτρημα, ξόρκια για τον πονοκέφαλο, ζαλάδα, αδιαθεσία, 
χασμουρητό, «πέταγμα» του ματιού κλπ. 

«Βατταρισμοί» [οι] = Λεξικό του Μιχαήλ Μου-
σαίου, «ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής Δια-
λέκτου» [όπως είναι ακριβώς ο τίτλος του έργου, 
Αθήνα, 1884] [από το ρ. βατταρίζω = ψελλίζω, 
τραυλίζω]. Το λεξιλόγιο αυτό του Μιχ. Μουσαί-
ου είναι συλλογή όλων των παρεφθαρμένων ή 
κακώς χρησιμοποιουμένων λέξεων της Λιβισια-
νής Διαλέκτου δηλ. του Λιβισιανού γλωσσικού 
Ιδιώματος. Ο Μουσαίος εξέδωσε τους «Βαττα-
ρισμούς» του με σκοπό να δώσει με αυτό τον 
τρόπο ένα εύχρηστο οδηγό για τη σωστή διάρ-
θρωση και κυριότερα για τη διάσωση της γλώσ-
σας τους που κινδύνευε από την παραφθορά και 
τον εκτουρκισμό. Στον πρόλογο των «Βατταρισμών» γράφει μεταξύ 
άλλων: «Με απορίαν μου δε εύρον ότι η γλώσσα μας είναι κατά το 
ήμισυ τουρκική. Κατά το ήμισυ, άρα εσμέν ευτυχέστεροι άλλων μι-
κρασιατών ομογενών μας, οίτινες απώλεσαν αυτήν... Συνέλεξα δε εν 
τω βιβλίω τούτω ό,τι εδιδάχθην εκ μακράς πείρας ότι χρήζει διορθώ-

Ντόλης Νίκβας 
(1903-1937).

Μιχαήλ Μουσαίος (1829-
1896). Δάσκαλος και πα-
τριώτης, το «φως του Λιβι-
σιού και της Μάκρης».
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σεων. Επειδή δε πλείσται όσαι τουρκικαί λέξεις επιχωρίζουσαι παρ’ 
ημίν, συνέλεξα ταύτας εν ιδιαιτέρω παραρτήματι... ίνα τω χρόνω προ-
ϊόντι εγκαταλειφθώσιν και καθαρισθεί η γλώσσα εκ της βαρβάρου 
ξένης»... Στους «Βατταρισμούς» έχουν περιληφθεί περί τις 4.000 λέξεις. 
[Σημ.: Έχει εκδοθεί ο α΄ τόμος των «Βατταρισμών» ενώ είχε αναγγελθεί 
η έκδοση του β΄ τόμου]. 

Βατσίκι [ή Βατζίκι] [το] = τουρκοχώρι του Λιβισιού στην είσοδό του κα-
θώς έρχεται ο επισκέπτης από τη Μάκρη. Φαίνεται ότι το Βατσίκι είχε νερό 
από το οποίο έπαιρναν οι Λιβισιανοί και γι’ αυτό είχαν προστριβές με τους 
Τούρκους [τούρκ. ομπατζίκ = μικρή κοιλάδα εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 10]. 

βατσίνα [η] = το εμβόλιο γενικώς, και ιδιαίτερα το εμβόλιο κατά της ευ-
λογιάς, ο δαμαλισμός, που γίνεται με σκαριφισμούς στο δέρμα του ώμου, 
της περιοχής του δελτοειδούς μυός. 

Το βιβλίο του Μιχαήλ Μουσαίου 
«Βατταρισμοί», εκδ. 1884).
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Βατσινιάρης [οικογ.] = οικογένεια Λιβισιανών συγγενική των Λουίζων, 
αλλά και βατσινιάρης = αυτός που κάνει το εμβόλιο του δαμαλισμού. 

βατσινιά, αλλά και βατσινομουργιά = είδος μουργιάς που κάνει μαύρα 
μούρα πολύ νόστιμα, που βάφουν και το χρώμα δεν βγαίνει καθόλου εύ-
κολα από το δέρμα και τα ρούχα. Από τα μούρα αυτά βγάζουν τσίπουρο, 
ρακί. Τον χυμό των μούρων της βατσινομουργιάς τον χρησιμοποιούσαν 
για τη θεραπεία της αφθώδους στοματίτιδας, τον έβαζαν πάνω στις άφθες 
[κάφτρες] του στόματος.

βαφτίσιν [ή και βαφτιστήρι] [το] = ο αναδεξιμιός, το βαφτιστήρι.

βαχ [επιφ.] = επιφώνημα λύπης, απελπισίας [τούρκ. vah].

βγαίνου [ρ.] = βγαίνω, εξέρχομαι, αλλά και ανεβαίνω [πχ. «έβγαλε τον 
ανήφορο»], όπως και η εκδοχή: «το έβγα» του δρόμου, εν αντιθέσει προς 
το «έμπα» του δρόμου, αλλά και «βγήκε» = πήγε για αφόδευση, τόσες 
φορές [επί διαρροίας].

βγαλλομαχαιράς [ο] [σύνθετη λέξη: βγάζω + μαχαίρι] = ο μαχαιροβγάλ-
της, βγάλλου [ρ.] = βγάζω, εκ-βάλλω [όπως στο τραγούδι της «Σού-
σας»:... «βγάλλει το μαχαιράκιν του / αφ’ το χρυσόν θηκάριν»...]. 

βγιλλιά [τα] = τα όργανα [και Λιβισιανά «τα παιχνίδια»] και ο παίχτης 
του βιολιού: ο βγιλλιτζής. Η κομπανία των λαϊκών οργάνων του Λιβισιού 
ήταν: βιολί και λαγούτο. Αυτά ήταν τα κυριότερα. Το βιολί [Λιβισιανά το 
«βγιλλί»] το αναφέρουν επίσης και «λύρα». Ονομαστός βιολιτζής ήταν 
ο Χριστοφής ο λυριτζής, κατά την παροιμία: «τρία είν’ τα καλά του Λι-
βισιού: η Μιχάλης η δάσκαλους [ο Μουσαίος], η καμπάνα του Ταξι-
άρχη, κι η Χριστουφής η λυριτζής». Άλλα όργανα ήταν ο τ[σ]ζουράς 
[είδος μπαγλαμά] και το τουμπελέκι ή «ταβούλιν» που το χτυπούσαν οι 
γύφτοι ή οι Τούρκοι το Μέγα Σάββατο, όπως και ο ζουρνάς επίσης, που τα 
έπαιζαν προαναγγέλλοντας με αυτό τον τρόπο την ημέρα της Ανάστασης, 
όπως γράφει ο Κων/νος Λαμέρας. 

βεζινές ή και βεζινιάς [ο] = η ζυγαριά, η παλάντζα [από το τούρκ. vezne 
= η ζυγαριά] Π1 αρ. παροιμ. 1363: «βεζινιάς είσι;» = ζυγαριά είσαι; για 
τον ακριβοδίκαιο άνθρωπο. 
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βεγγέρες [οι] = τα αποσπερίδια, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις στα σπί-
τια γύρω από το τζάκι τα βράδυα του χειμώνα. 

βεζύρης-βασιλιάς = παιδικό παιχνίδι, το παιχνίδι των αστραγάλων [τα 
«κότσια»]. Οι τέσσερις επιφάνειες των αστραγάλων ήταν: βεζύρης-
βασιλιάς-κλέφτης-ψωμάς. Κέρδιζε όποιο παιδί έφερνε πάνω τον «βεζύ-
ρη» και έχανε όποιο παιδί έφερνε «κλέφτη». Ποινές του παιχνιδιού: κα-
τσαγκούρι, καρυδάκια, αχινός, μετζίτι [βλέπε: «Λαογραφικά» σελ. 55]. 

Βελλεροφόντης [ο] = [μυθολ.] Μυθικός ήρωας της Λυκίας, ένας Λυκιακός 
μύθος που μεταφέρ-
θηκε στην Κόρινθο. 
Ο Βελλεροφόντης 
γιος του βασιλιά της 
Κορίνθου Γλαύκου 
και εγγονός του Σί-
συφου, σκότωσε τον 
Βέλλερο [Βελλερο-
φόντης], κατ’ άλλους 
τον αδερφό του, χω-
ρίς να το θέλει, και γι’ 
αυτό πήγε στην αυλή 
του Προίτου βασιλιά 
του Άργους για να καθαρθεί. Εκεί τον ερωτεύτηκε η Άντεια η βασίλισσα 
του Άργους, αλλά ο Βελλεροφόντης δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά της. 
Η Άντεια τον συκοφάντησε στον Προίτο και αυτός τον έστειλε στον πεθε-

ρό του Ιοβάτη βασιλιά της Λυκίας, δίνοντάς 
του ένα γράμμα με «σήματα λυγρά», που 
του έγραφε να σκοτώσει τον Βελλεροφόντη. 
Εκείνος αφού τον φιλοξένησε, διάβασε το 
γράμμα, αλλά δεν εκτέλεσε την επιθυμία του 
Προίτου. Αντί αυτού τον έστειλε να κάνει 
άθλους, βέβαιος ότι με αυτό τον τρόπο θα 
σκοτωνόταν. Ο Βελλεροφόντης καβαλώντας 
τον Πήγασο και με τη βοήθεια της Αθηνάς, 
αφού σκότωσε τη Χίμαιρα [ένα τέρας με κε-

Ο Βελλεροφόντης σκοτώνει τη Χίμαιρα. Παράσταση στο 
εσωτερικό μελανόμορφης κύλικας (570 π.Χ.) και σε ανά-
γλυφη τερακότα (11) από τη Μήλο (450 π.Χ.).

Ο Βελλεροφόντης σκοτώνει τη Χίμαιρα, σε σχέδιο του 
γλύπτη Βαγγέλη Μουστάκα.
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φάλι λιονταριού και σώμα κατσίκας, που είναι ο συμβολισμός των φυσι-
κών καταστροφών, κυρίως των σεισμών από τους οποίους μαστιζόταν η 
Λυκία, και ιδιαίτερα η Μάκρη], υπέταξε τις Αμαζόνες και τους Σόλυμους, 
και επιστρέφοντας νικητής πήρε γυναίκα του την Αντίκλεια, κόρη του 
Ιοβάτη και έγινε γαμπρός του και βασιλιάς της Λυκίας [φαινόμενο μητρι-
αρχίας κατά τον Τζώρτζ Τόμσον]. Το τέλος του Βελλεροφόντη δεν ήταν 
καλό κατά τον Ευριπίδη. Γιατί επαναστάτησε και στράφηκε εναντίον των 
θεών του Ολύμπου, γι’ αυτό και ο Δίας τον τιμώρησε χτυπώντας τον με 
τους κεραυνούς του. Ο Βελλεροφόντης παράλυτος και αδύναμος πέθανε 
αγνοημένος και περιφρονημένος. 

Βελτεζινάς [ο] = μια από τις ονομασίες του διαβόλου [πιθανώς από το 
βε[ε]λζεβούλ].

βενέτικουν [το] = νόμισμα, και μεταφ. η αξία, η τιμή [Π1 αριθ. παροιμ. 
264: «της χήρας τα βενέτικα / μισοτιμής πη[γ]αίννουν»]. 

βέργες και βέργις [οι] = τα χρυσά βραχιόλια που φορούσαν οι Λιβισια-
νές, αλλά και οι μακρόστενες καραμέλες, ένα είδος από τα ζαχαρωτά των 
παιδιών. [υποκοριστικό: το βιργίν].

βερκί [το] = το δόσιμο, ο φόρος.

βεκκιλλεμές [ο] = το κοντάρι, η βέργα, το υποστήριγμα για να σταθεί 
κανείς όρθιος κι όχι καμπουριασμένος [τούρκικη λέξη]. 

βερτιμάνα [και βερτιμές] [ο, η] = η ξύλινη σκάλα [τούρκικη λέξη]. 

Βίγλα [η] = τοποθεσία στη Δ πλαγιά του Αντίκραγου από όπου οι Λι-
βισιανοί κατόπτευαν τη ΝΔ παραλία. Προέρχεται από τη λατινική λέξη 
βίγλια που σημαίνει σκοπιά. Από τη Βίγλα κατόπτευαν το πέλαγος από 
την πλευρά που έρχονταν οι πειρατές τα παλιά χρόνια. 

βίλ[λ]α [η] = το ανδρικό μόριο, το πέος [άλλες εκδοχές της λέξης: πίλλα 
και πιλλάρα, όπως στο δίστιχο της σούστας: «γαμπρέ μου την πιλλάρα 
σου / μην την πολυ-κιαρτίννεις [τεντώνεις] / γιατί είν’ η νύφη μας μι-
κρή / κι τηνε φουιρίννεις [φοβερίζεις]». 
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

βίντζι [το] = το βαρούλκο.

βιρβιλλιά [η] [πληθυντ. οι βιρβιλλιές] = η κοπριά, οι κοπριές.

βίρβιλλον [το] = [φράση: «ξύλον βίρβιλλον» = με αδειανά τα χέρια].

βίτσα [η] = η μακριά και λεπτή βέργα από κυπαρίσσι ή άλλο δέντρο [ακό-
μα και καλάμι] με την οποία ράβδιζαν τις αμυγδαλιές ή τις ελιές για να 
μαζέψουν τον καρπό. Από το ρ. βιτσώ = χτυπώ, δέρνω, ραβδίζω [παροι-
μία: «βιτσά την τήν λεφτουδιάν» = [για τους πλούσιους], τα οικονομάει 
[μσν. βίτσα, σλαβ. vitsa].

βλάττα [η] = το έντομο βρωμούσα [ιταλ. λέξη].

βλάχος [ο] = ο ποιμένας, ο ορεσείβιος [έτσι ονόμαζαν οι Λ. τους βοσκούς 
και τους ορεσείβιους γενικώς]. 

βόλακας [ο] ή και βουρβόλακας = ο βρικόλακας [παροιμ. αρ. 192: «η 
Παύλ’ εφέντης ήβγιν βόλακας»].

βουλά [η] = η φορά [αρχ. βολή].

βούλλα [η] = η σφραγίδα [λατιν. bulla].

βουλλού [ρ.] = λερώνω, αλλά και λερώνομαι [αρ. παροιμ. 1060].

βουτάνιν [το] = το βότανο [το αγριόχορτο], αλλά και [κυρίως] το φαρμάκι.

βουτιρίδιν [το], πληθ. βουτιρίδια [τα] = το σταφύλι, τα σταφύλια [από 
το βότρυς].

βουτσί [το] = το δοχείο, το βαρελάκι με κρασί [μσν. βουτσίον].

βραγιά [η] = το φυτεμένο αυλάκι, η πρασιά.

βράκα [η] = βράκα φορούσαν οι άντρες Λιβισιανοί και Μακρηνοί σαν 
κύριο μέρος της φορεσιάς τους, επίσημης ή καθημερινής, μαζί με το γι-
λέκο και το πουκάμισο, κι αυτή έμοιαζε με τη βράκα των Κυπρίων ή των 
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ανδρών της Δωδεκανήσου. [βλέπε λήμμα: Φορεσιά]. 

βράννου [ρ. στην ενεργ. αλλά και τη μέση φωνή] = ζεσταίνω, αλλά και 
ζεσταίνομαι [παροιμ. «μέχρι του αη-Αντριός κι οι ντοίχοι βράννουν»-
και οι τοίχοι είναι ζεστοί].

βραστίννου [ρ.] = χύνω βραστό νερό ή βάζω κάτι σε νερό για να βράσει.

βρίθια [τα] = τα ρεβίθια.

βρετίκια [τα] = η αμοιβή για τα εύρετρα.

βριχτουκούκκια [τα] = τα βρεμένα, μουλιασμένα κουκιά που τα έτρωγαν 
κυρίως στις νηστείες, και όχι μόνο.

βρόμη [η] ή και βρώμη = είδος δημητριακού [αρχ. βρώμη].

βρουθιά [η] και βρόθθους [ο] = η γροθιά, και ο γρόθος.

βρουλλιά [τα] = οι πλεξούδες, οι βόστρυχοι των γυναικών όπου όταν στο-
λίζονταν έμπηγαν ένα κόσμημα σαν χρυσόμυγα χρυσή σε χρυσό πλαίσιο. 
[Κ. Λ. σελ. 76].

βρουντουλουού [ρ.] = βροντολογώ [κατά την παροιμία: «χαν έπρεπιν 
εν έστραφτιν / τουν Μάν ιβρουντουλόα» = όταν έπρεπε δεν άστραφτε 
[δεν θύμωνε] / [όμως] τον Μάη [που είναι χαρά Θεού] βροντολογούσε 
[άστραφτε και βρόνταγε]. 

βρούτσα [η] = η βούρτσα.

βρούτσους [ο] = ο βούρκος [Π1 αρ. παροιμ. 489].

βρούχενους [ο] = ο βρόχινος [από τη λέξη βροχή]. 

Βρυσάκιν του Τουραπή [το] = βρύση-πηγή της Βούρβουρης, δωρεά του 
ευεργέτη Κων/νου Τουραπή του πρώτου ευεργέτη του Λ. Άλλες βρύσες 
στο Λ. ήταν, στον άγιο Γεώργιο στην αρχή του Κάμπου, δωρεά του Χα-
τζηθεοδώρου, και η τρίτη στο Χάνι, δωρεά του Βασίλειου Βασιλειάδη. 
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

βυζάστρα [η] = η παραμάνα, από το ρ. βυζάννου = βυζαίνω, και βύζα-
σμαν [το] = ο θηλασμός.

«βυζάκια» [τα] = αριστερά της Μονής των Ευκόλων που ονομαζόταν «το 
μουρμουράκιν [μνήμα] της Παναγίας» και σε απόσταση 500 μέτρων, 
κρέμονταν από το βράχο 3 μεγάλοι σταλακτίτες και άλλοι περισσότεροι 
μικροί αργιλλώδεις, που έσταζαν νερό όλο το έτος. Αυτά οι Λ. ονόμαζαν 
«βυζάκια». [εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 4 Ιαν. 1957].

βυζολόους [ο] = το μπιμπερόν.

βυρσοδέψες-βυρσοδεψεία Μάκρης και Λιβισιού-συντεχνία ταπάκη-
δων Μάκρης = Οι περισσότεροι από τους Λιβισιανούς είχαν επάγγελμα 
την υποδηματοποιία. Τα δέρματα, τα «πιτσιά», τα έφερναν απ’ έξω, είτε 
στο Βαΐ, από τα γειτονικά νησιά, είτε από το λιμάνι της Μάκρης, από τη 
Σμύρνη. Το χειμώνα τα κατεργάζονταν σε ειδικές μικρές δεξαμενές που 
τις κατασκεύαζαν δίπλα ή κάτω από τα σπίτια τους και τις έλεγαν «ταλα-
σούρια». Έφτιαχναν «γεμενί», ειδικά υποδήματα, και γι’ αυτό τους έλεγαν 
και «γεμενετζήδες», αλλά και άλλα είδη παπουτσιών, σκαρπίνια, μπότες 
[τις έλεγαν «υποδήματα»], παντόφλες κλπ. Την άνοιξη ξενιτεύονταν, «μί-
σευαν» στα τουρκοχώρια της ενδοχώρας [«έφευγαν τ’ αλάργου»] για 4-5 
μήνες και έρχονταν προ των Χριστουγέννων. Στη Μάκρη είχαν οικογενει-
ακές βιοτεχνίες παπουτσιών, ταπάκ-χανέδες = βυρσοδεψεία, και την συ-
ντεχνία των παπουτσήδων. Τα δέρματα και στη Μάκρη έρχονταν από τα 
γειτονικά νησιά, Σύμη, Καστελλόριζο, Ρόδο, αλλά και από τη Σμύρνη και 
τα κατεργάζονταν στις πασπατούρες που ήταν δεξαμενές με τρεχούμενο 
νερό. Κατεργασία: Έσπαναν βαλανίδι και το έριχναν μέσα στο «τεπέκι», 
πέτρινο γουδί σε λαξευμένη πέτρα. Με ένα ξύλινο κόπανο [το «τοκμάνιν» 
ή «σοκκού»] το έτριβαν. Με το βαλανίδι και με ασβέστη, που τον έσβηναν 
σε ειδική δεξαμενή, που την έλεγαν «τόλας», «έψηναν» τα δέρματα. Αφού 
τα έψηναν, τα έπλεναν πάνω σε σανίδες και τα καθάριζαν από το λίπος με 
ειδικό ξέστρο που είχε δύο λαβές, δεξιά και αριστερά για να πιάνεται με 
τα δύο χέρια. Τα στέγνωναν και τα τέντωναν. Τα ψιλά δέρματα [ψίδια] τα 
σιδέρωναν και τα κόβανε λουρίδες, άλλες χοντρές και άλλες ψιλές. Είδη 
δερμάτων: σαχτιάνια, σεβρώ [κατσικίσιο δέρμα], βιδέλο [από βόδια που 
δεν τα χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά], ψίδια [μικρά κομμάτια πετσιού], 
βακέτα [δέρμα, πετσί από μοσχίδα]. Στη Μάκρη υπήρχε η συντεχνία των 
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παπουτσήδων που συνήθως συγγένευαν μεταξύ τους [γάμοι, βαφτίσια] και 
κατέβαιναν στο Κορδόνι [στην αποβάθρα του λιμανιού της Μάκρης] τα 
Θεοφάνεια [Φώτα] γιορτάζοντας όλοι μαζί συντεχνιακά και κάνοντας έτσι 
εμφανή την παρουσία τους, σαν οργανωμένη συντεχνία τη γιορτή των Θε-
οφανείων. Οικογένειες παπουτσήδων Μάκρης: Δαμιανού, Κολομσούζη, 
Κόλλια, Λεπετέ [Λειβαδινού], Δελησάββα. Οι Μακρηνοί παπουτσήδες δεν 
ξενιτεύονταν στο εσωτερικό, όπως οι Λιβισιανοί. Η Μαρία Σαράφη γράφει 
στην εφημ. «Μάκρη» ΑΦ 15 Ιούλιος 1958, ότι «πιτσιά» δέρματα δηλ. έρ-
χονταν στη Μάκρη και από την Αλεξάνδρεια. Επίσης ότι η κατεργασία των 
δερμάτων γινόταν με βαλανίδι, ασβέστη, χόνδρο από σιτάρι αλεσμένο, και 
με ένα ειδικό χόρτο το «σουμάκι». Επίσης ότι οι παπουτσήδες της Μάκρης 
είχαν και από ένα χωριό δικό τους στο εσωτερικό που πήγαιναν κάθε κα-
λοκαίρι για να το εφοδιάσουν με παπούτσια. Που σημαίνει ότι οι μαστόροι 
και οι επιχειρηματίες των οικογενειακών αυτών επιχειρήσεων, τα καλοκαί-
ρια έστελναν ανθρώπους τους, μέσα από την επιχείρηση, στα χωριά αυτά 
για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, και ότι υπήρχε ένας ηθικός κώδικας 
μεταξύ τους για την κατανομή των περιοχών δράσης τους που ήταν σεβα-
στός από όλους και δεν παραβιαζόταν ποτέ, γιατί ουδέποτε αναφέρθηκε 
αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσά τους. 
Ως προς την κατεργασία των δερμάτων η Μαρία Σαράφη αναφέρει επί-
σης ότι αφού έβραζαν καλά το σουμάκι, βουτούσαν μέσα τις προβιές για 
να ψηθούν, έπειτα τις στέγνωναν, τις άλειφαν με λίπος και τις έβαφαν με 
χρώμα. Αυτά τα δέρματα τα χρησιμοποιούσαν για το μπροστινό μέρος, 
τη «μάσκα» των παπουτσιών. Αναφέρει επίσης ακόμα ότι «αν αφαιρού-
σε κανείς τους εμπόρους, δασκάλους, δικηγόρους στη Μ. και στο Λ. 
οι υπόλοιποι, το πλείστον, ήταν παπουτσήδες», οι οποίοι ονομάζονταν 
και «γεμενετζήδες», γιατί έφτιαχναν τα γεμενί, παπούτσια χωρίς τακού-
νι-παντοφλέ, που τα φορούσαν πολύ οι Τούρκοι. Και σαν τελευταία πλη-
ροφορία που επιβεβαιώνεται και από μια άλλη γραπτή πηγή, αναφέρει 
ότι ο Μιχάλης Δελησάββας, για πολλά χρόνια υπήρξε ο αρχηγός ή πρό-
εδρος των βυρσοδεψών-ταπάκηδων -παπουτσήδων ή γεμενετζήδων της 
Μάκρης, που κρατώντας στα χέρια την εικόνα της αγίας Βαρβάρας –μάλ-
λον– [μένει αδιευκρίνιστο αν ήταν η αγία Βαρβάρα η προστάτισσα της 
συντεχνίας] κατέβαινε μαζί με τους άλλους γεμενετζήδες στο Κορδόνι 
κατά τον αγιασμό των υδάτων, τα Θεοφάνεια. 

βυτίνα [η] = η στάμνα με το νερό που την έβαζαν πάνω στο τεστιλίκι 
[αμπάρι] του κυρίως δωματίου. 
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Γ

γαδαρίσιμα [επίρρημα] = σαν τον γάιδαρο [Π1 αρ. παρ. 1005: «Όποιους 
πουνά γαδαρίσιμα φανάννει» [φωνάζει]. 

γάδαρος και γάιδαρος και γάραδος [το αρσεν.] – γαϊδάρα [το θηλυκό] 
– γαϊδούριν [το ουδέτερο] = ο γάιδαρος, από αυτά και το: «γαδαροκυλί-
στρα» = ο τόπος, το μέρος όπου κυλιούνται τα γαϊδούρια, ο τόπος άνω-
κάτω [φράση: «Έκαμάν’ το γαδαροκυλίστραν»].
 
γαζή-για-τουρά [το] = το παιδικό παιχνίδι «κορώνα-γράμματα» [Κ.Λ. 
σελ. 99].

γαϊδουριάρης [ο] = αυτός που οδηγεί τα γαϊδούρια.

γαϊτανάκι [το] = είδος κεντήματος με κλωστή και βελόνα ραψίματος 
[«Λαογραφικά» σελ. 31 «Κεντήματα»].

Γάμος-«Χαρά» = ο Γάμος λεγόταν «Χαρά». Οι γάμοι στο Λ. γίνονταν 
κυρίως τις Απόκριες, Φλεβάρη με Μάρτη, γιατί οι τεχνίτες έφευγαν μετά 
το Πάσχα και το Λ. άδειαζε από άντρες. Ο γάμος διαρκούσε 8 ημέρες, από 
Δευτέρα σε Δευτέρα, αλλά σιγά-σιγά και με τις προτροπές των ιερέων, 
των δασκάλων και των προκρίτων ο χρόνος των ετοιμασιών και του γιορ-
τασμού συντμήθηκε. Δευτέρα: Στο σπίτι του γαμπρού, στην καπνοδόχο 
έστηναν ένα κοντάρι μήκους 2 μέτρων περίπου με ένα πορτοκάλι στην 
κορφή και 3 μαντήλια διαφόρων χρωμάτων – το ένα από αυτά οπωσδήπο-
τε κόκκινο. Το σήμα αυτό λεγόταν «σελβελελί» και ήταν σημάδι έναρξης 
του γάμου. Αν το σελβελελί κατέβαινε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
σήμαινε ότι ο γάμος δεν θα γινόταν, ότι υπήχε διαφωνία. Τη Δευτέρα οι 
νέοι με μουσική και πυροβολισμούς έφερναν «τα ξύλα του γάμου» με 
ζώα. Τρίτη: γινόταν το «γάννωμα» στο σπίτι της νύφης με συνοδεία μου-
σικής. Τετάρτη: έψηναν το «κεσκέκι» [στάρι αποφλοιωμένο και χόνδρο 
αλεσμένο που το έβραζαν με βούτυρο] και το μοίραζαν στους προσκε-
κλημένους. Την Τετάρτη επίσης έστηναν το «τσεέζι» στη «γουνιά» του 
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σπιτιού της νύφης [παπλώματα, κιλίμια, πατανίες, μαξιλάρια κλπ.] και οι 
καλεσμένοι, συγγενείς και φίλοι, «έρραιναν», έριχναν μικρά νομίσματα 
ή σπυριά στάρι. Πέμπτη: «τα καλέσματα». Η μητέρα και η αδερφή του 
γαμπρού με κορίτσια ντυμένα με τα «καλά» τους πήγαιναν σε συγγε-
νείς και φίλους για να τους καλέσουν στο γάμο με τη φράση: «κοπιάσι-
τι στουν γάμουν». Το ίδιο έκαναν και οι συγγενείς της νύφης. Πέμπτη 
βράδυ επίσης έρχονταν οι απεσταλμένοι της νύφης με την «γκλαβή», 
το προικοσύμφωνο που συντασσόταν από τον ιερέα [μετά, στα νεότερα 
χρόνια από τη Δημογεροντία]. Παρασκευή: Η «δαφνηφορία», κατά την 
οποία δεκάδες νέων πήγαιναν στο δάσος και έφερναν δάφνες για το σπί-
τι του γαμπρού και της νύφης. Σάββατο: Μεσημέρι, το «τρύγισμα» της 
δάφνης στην αυλή της νύφης και του γαμπρού και γέμισμα των μαξιλα-
ριών [καμιά 12αριά] με φύλλα δάφνης, τα «δισακτιάκια», γιατί έμοιαζαν 
με δισάκια. Μετά τη δύση του ηλίου χόρευαν τη «σούστα», ο χορός στην 
αυλή του σπιτιού της νύφης, το γλέντι αυτό λεγόταν «πασκούνιν». Κυ-
ριακή: Η στέψη του ζευγαριού γινόταν μετά το μεσημέρι, στον ενοριακό 
ναό του γαμπρού. Προηγούνταν το «ξύρισμα» του γαμπρού και το «ντύ-
σιμο» της νύφης στα σπίτια τους με μουσική και τραγούδια. Ο γαμπρός 
με την ακολουθία του, μπροστά ο παπάς και τα «βγιλιά», πήγαιναν στο 
σπίτι της νύφης. Στην αυλή του σπιτιού της νύφης η πομπή στεκόταν 
περιμένοντας τα προικιά της νύφης, το «τσεέζιν» που μεταφερόταν από 
το σπίτι της νύφης στο σπίτι του γαμπρού. Εκεί, στην αυλή, στρώνονταν 

Πανηγύρι του Άη-Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη. 
Τα «όργανα» Βασίλης Μεταξωτός (βιολί), Γιάννης Αλεξάνδρου (λαούτο) κ.ά.
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σταυροειδώς κιλίμια, χράμια, παπλώματα, μαξιλάρια κλπ. σε σωρό όπου 
πάνω κάθιζαν ένα παιδί [αγόρι] 3-4 ετών με την ευχή «καλουρίζικα». Στο 
παιδί αυτό ο κουμπάρος έπρεπε να δώσει φλουρί ή μαντήλι μεταξωτό. 
Πάνω στο «τσεέζι» έριχναν κέρματα, κουφέτα κλπ. και μετά έπαιρναν τα 
ρούχα και τα μετέφεραν στο σπίτι του γαμπρού, τα πιο βαριά τα μετέφε-
ραν σε ένα άλογο στολισμένο με ένα μεταξένιο σεντόνι. Μετά το «τσεέ-
ζι» ο γαμπρός έμπαινε στο σπίτι της νύφης, φιλούσε το χέρι του πεθερού 
και της πεθεράς, κι από εκεί η νύφη και ο γαμπρός χωριστά, πήγαιναν 
στην εκκλησία και βέβαια προηγούνταν τα όργανα. Παλαιότερα η νύφη 
φορούσε την «αρανιά» ένα χρυσοΰφαντο πέπλο στο κεφάλι που κάλυπτε 
εν μέρει και το πρόσωπο, που το έβγαζε στην εκκλησία. Μετά τη στέψη 
όλοι μαζί γύριζαν πίσω στο σπίτι του γαμπρού, ως εξής: Μπροστά τα όρ-
γανα και ο ιερέας και πιο πίσω το ζευγάρι, κι ο γαμπρός έχοντας αριστερά 
του τη νύφη. Κατά την επιστροφή, στις πλατείες, γυναίκες ανά δύο και 
αντικριστά χόρευαν ένα ειδικό χορό, το «νι-νινι». Ο χορός αυτός διαρ-
κούσε μόλις λίγα λεπτά, αλλά επαναλαμβάνονταν σε άλλα σημεία, δυο 
και τρεις φορές ώσπου να καταλήξουν όλοι μαζί στο σπίτι του γαμπρού. 
Πριν από το σπίτι μια ομάδα νέων ζητούσαν από τον κουμπάρο τον «τσι-
βερμέ», δώρο, ένα κατσικάκι ή ένα αρνί κι ο κουμπάρος το παράγγελνε 
στον κρεοπώλη, που «τυχαία» παρευρισκόταν εκεί για να το σφάξει και 
να το δώσει στους νέους να το ψήσουν στο φούρνο και να γλεντήσουν. 
Στους νεονύμφους οι καλεσμένοι, όσοι παρευρίσκονταν, έριχναν κουφέ-
τα, ρύζι, σιτάρι ή κόκκους βαμβακιού με την ευχή «καλουρίζικα». Στο 
κατώφλι του σπιτιού, τούς είχαν δύο ρόδια για να τα πατήσουν προτού 
μπουν στο σπίτι. Οδηγούσαν τη νύφη στη «γουνιά», το δωμάτιο για τους 
φιλοξενούμενους όπου είχαν στρώσει το κρεβάτι, αλλά ο γαμπρός έμενε 
με τους φίλους του και τους συγγενείς στην αυλή όπου δεχόταν τις ευχές 
και τα συγχαρητήριά τους. Μετά από μικρή ανάπαυλα άρχιζε η «σού-
στα». Έπειτα από κάποιους κύκλους ο γαμπρός έφερνε τη νύφη στην 
αυλή για να τη χορέψει. Το ζευγάρι έπιανε τη θέση στη μέση του κύκλου, 
η νύφη αριστερά του γαμπρού, μετά ο κουμπάρος, μετά οι γονείς, οι συγ-
γενείς κλπ. Ο πρώτος και ο τελευταίος στο χορό, πάντοτε ήταν άντρας. 
Άντρες και γυναίκες «πιάνονταν» στο χορό εναλλάξ και ήταν χαρακτη-
ριστικός ο τρόπος που ένωναν τα χέρια. Τα όργανα, «τα βγιλιά» ήταν 
δύο, συνήθως βιολί και λαγούτο. Οι μουσικοί φορούσαν φέσι στο κεφάλι 
που συγκρατιόταν από ένα μαντήλι που το έδεναν πίσω από το κεφάλι. 
Όποιος ήθελε να χορέψει, «έρραινε», έβαζε νομίσματα ανάμεσα στο φέσι 
και στο μαντήλι των μουσικών ή τα έριχνε μέσα στην τρύπα του βιολιού, 
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και έπαιρνε θέση δίπλα από τη νύφη, αριστερά της, ώσπου να ράνει ένας 
άλλος. Μετά τη δύση του ήλιου η πομπή της νύφης πήγαινε με όργανα 
στο σπίτι της όπου κάθονταν στο τραπέζι. Στο σπίτι του γαμπρού, επίσης, 
έκαναν τραπέζι όπου κάθονταν ανάμεσα στους συγγενείς, ο γαμπρός έχο-
ντας αριστερά του τη νύφη και μετά από αυτήν ο κουμπάρος. Τη Δευτέρα 
γινόταν ο «αντίγαμος», άλλο τραπέζι στο σπίτι του γαμπρού. 

γαννιάννου [ρ.] = αποκτώ μεταλλική γεύση [στο στόμα], αλλά και μετα-
φορικά: «γάννιασε η γλώσσα μου» μεταφ. από το πες-πες.

γάννωμαν [το] = Την Τρίτη της εβδομάδας του γάμου καλούσαν τον γαν-
νωτζή στο σπίτι της νύφης για να γανώσει τα χάλκινα σκεύη. Αυτό γινό-
ταν στην αυλή του σπιτιού με συνοδεία μουσικής [«τα βιολιά»], ενώ οι 
φίλοι και οι συγγενείς έριχναν νομίσματα στα σκεύη, για τον τεχνίτη. 

γαννώνου [ρ.] = επικασιτερώνω τα χάλκινα σκεύη. 
 
γαννωτζήδες [οι] [από το ρ. γανώνω] = οι επικασιτερωτές. Το επάγγελ-
μα του γανωτζή ήταν από τα πιο συνηθισμένα στο Λιβίσι. Οι γαννωτζήδες 
πολλές φορές έφευγαν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε ελληνικές ή τούρ-
κικες κοινότητες και επιστρέφανε πίσω στο Λ. μετά από 5 και 10 χρόνια με 
πολλά συνήθως χρήματα. Αυτοί οι ταξιδιώτες-επαγγελματίες λέγονταν κα-
λαϊτζήδες [γανωτές] και το ταξίδι τους αυτό λεγόταν επίσης «τ’ αλάργου». 
Το συνεργείο των καλαϊτζήδων αποτελούνταν συνήθως από 4 άτομα: τον 
«μάστορα», τον «κάλφα» [βοηθό του μάστορα], τον «μαθητή» [υπηρέ-
τη] και τον «μαχαλετζή» που γύριζε τις γειτονιές για να μαζέψει τα σκεύη 
[χάλκινα] για το γάννωμα. Αυτός γυρίζοντας τις γειτονιές φώναζε: «πατι-
κούρια να γαννώσουμουν κι να τ’ ασημώσουμουν / του μάστορή μου τα 
γαννώματα, ασήμια κι μαλάματα». Τους καλαϊτζήδες φεύγοντας από το 
Λ. τους κατευόδωναν με τραγούδια και όργανα. Ειδικό τραγούδι γι’ αυτούς 
έχει ως εξής: «Καλαϊτζή μου νιόν παιδίν / πιδέξιουν παλληκάριν / να σι 
χαρεί η μάνα σου / κι αυτή που θα σι πάρει» [βλέπε Κ. Λαμέρα σελ. 92]. 

γαρνιτιά [η] = η μπαγαποντιά στο παιχνίδι, η ζαβολιά [επίθ. γαρνιτιάρης]. 

γάρουλα [τα] = τα μικρά ώριμα και σκασμένα σύκα που τα έκαναν ρακί. 

Γαρυφάλλου = δάσκαλος του Λ. και Λιβισιανή οικογένεια. 
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γάστη [η] = η λακκούβα στη γη, σαν φωλιά, όπου γεννούσαν τα αυγά 
τους οι κότες του σπιτιού. 

γάστρα [η] = η γλάστρα [Ν.Α. σελ. 91]. 

γδιν [το] = το γουδί.

γδυμνός [ο] = ο γυμνός από το ρ. γδυμνώννου αλλά και γδύου = γυμνώ-
νω, και από αυτά, τα: γδυμνός, γδυμνολαίμης, γδυμνολαίμα κλπ. 

Γεγλιάς ή Γεγλιές [ο] [πληθυντικός οι Γεγλιέδες ή Γεγλιάδες] = ορεινές 
τοποθεσίες με νερό και δέντρα, δροσερές [τούρκ. λέξη = Γεγλί]. Ένας 
τέτοιος τόπος ήταν αυτός του αγίου Στεφάνου στο Λ. [Κ. Λ.: «Οι Γε-
γλιάδες ήταν περιοχές με υψόμετρο πάνω από 1000 μ. χιονοσκεπείς 
το χειμώνα με βοσκοτόπια και κρύα νερά όπου οι Τούρκοι πήγαιναν 
τα γιδοπρόβατά τους από Απριλίου [του αγίου Γεωργίου, το «χουτου-
ρελίζ»] μέχρι Σεπτεμβρίου»]. [Λιβισιανή φράση: «Αυτός είνιν πιδάκιν 
του Γιεγλιά» = ατίθασος, άγριος, ορεινός, αντάρτης]. 

Γειτονιές του Λιβισιού = ήταν 15: η Αγία Παρασκευή, Αλιμά, Βουνάριν, 
Βούρβουρη, Καμάρα, Κουνουσάτα, Λιά του κυρ-Παληού, Ξηρά Πιριβό-
λια, Όρουντζα, Πουρτίν, Σκυλλαρούδα, Σταυρίν, Στούμπους, Φουρνάρη, 
Χάνιν. 

γέλλιν [το] = το γέλιο.

γ[ι]ελού [ρ.] = γελάω, αλλά εκτός της κλασικής έννοιας του γέλιου, το 
ρ. χρησιμοποιούνταν κυρίως με την έννοια του ξεγελώ, «ρίχνω», κοροϊ-
δεύω, αθετώ, και με τη χρήση πρόθεσης ως εξής: αναγ[ι]ελού = κοροϊ-
δεύω, παραγελώ = ξεγελώ, και στη μέση φωνή: γ[ι]ελ[λ]ιούμου και αόρ. 
γ[ι]ελάστηκα = απατήθηκα. 

γεμενιά [τα] στον ενικό γεμενί [το] = γόβες, παπούτσια χωρίς τακούνι, πα-
ντοφλέ, που τα φορούσαν άντρες και γυναίκες, επίσης τα συνήθιζαν πολύ 
οι Τούρκοι. Από τα γεμενιά που έφτιαχναν οι βυρσοδέψες-παπουτσήδες 
της Μάκρης ονομάζονταν και γεμενετζήδες. 
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γεμεσλίδικουν [το] = το μέλι κερήθρας εξαιρετικής ποιότητας [παροιμ. 
Π1: 1068].

Γέννα [τα] = τα Χριστούγεννα. [παροιμία-φράση για τις μεγάλες γιορτές 
του ορθόδοξου εορτολογίου: «Τρεις [τρεις μέρες εορτασμός] τα Γέννα, 
τρεις τα Φώτα, κι έξι την Ανάστασιν»]. 
 
γέννα [η] [και γεννητούρια [τα] = όταν έπιαναν οι πόνοι της γέννας κα-
λούσαν την μαμή και παράστεκαν στην ετοιμόγεννη 1-2 γυναίκες συγγε-
νείς, ενώ από τον ναό της Παναγίας έφερναν «συλάλειμμαν», λάδι από 
το καντήλι της εικόνας της. Με το συλάλειμμαν άλειφαν την κοιλιά της 
επιτόκου, έκαναν 3 φορές το σημείο του σταυρού και έπειτα έβαζαν το 
βαμβάκι με το λάδι στο προσκέφαλό της. Κρεμούσαν χρυσό φλουρί στην 
εικόνα της Παναγίας και πρόσφεραν 1 οκά λάδι στο ναό. Με τη γέννηση 
του παιδιού έδιναν τα «συχαρίκια» στους συγγενείς και έπαιρναν μικρά 
φιλοδωρήματα. Το νεογέννητο ζυγιζόταν και όσο ήταν τα βάρος του, αγό-
ραζαν και έδιναν κερί στο μοναστήρι του «Πανερημιώτη» [του Πανορ-
μίτη] της Σύμης που το έπαιρνε μια φορά το χρόνο απεσταλμένος της 
Μονής παπάς, ή καλόγερος, ο «Καλούερους». 

γέννημαν [το] = το παιδί, το τέκνο.

γένουμου [ρ.] = γίνομαι, αόρ. ιγένηκα, και μετχ. γινουμένους = αυτός που 
έχει γίνει, ο ώριμος. 

γερατίννου [ρ.] = αντέχω, βαστώ τούρκ. λέξη από το yaramak. Το ίδιο 
ρ. βρίσκουμε και στα «Παραμύθια» [Καλ. Μ-Μ. σελ. 94: ...«κανέναν εν 
ιγεράτηννιν» = κανένα [ζώο] δεν άντεχε... κλπ.]. 

γερλατίννου [ρ.] = βάζω, θέτω. 

γέρνω [ρ.] = γέρνω, κύπτω, κάμπτω, και μτχ. γερμένος, όπως στο Μοιρο-
λόι της Παναγίας ή της Μ. Παρασκευής: «...κι είχιν του τσουτσουδάκιν 
του / γιρμένουν στουν λιμόν του» = ...και είχε το κεφαλάκι του γερμένο 
στο λαιμό του... 

γεττέκιν [το] = στήριγμα [τούρκικη λέξη yedek]. 
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Γέφυρα = περιοχή της Μάκρης με πέτρινη γέφυρα από όπου οι Τούρκοι 
το 1908 άνοιξαν δρόμο, με δουλειά των κατοίκων, για το λιμάνι κόβοντας 
τα περιβόλια των χριστιανών. 

γιάαρτα [τα] και γιάρτα = τα στέμφυλα, τα τσάμπουρα από όπου έβγαζαν 
ρακί ή ξύδι.

γιαγκιόζης [ο] = [σύνθετη τούρκικη λέξη] = ο τσιμπλιάρης, και καρα-
γκιόζης = ο μαυρο-μάτης. 

γιαγλού [το] = η νηστεία [αρ. παροιμ. Π1 1333: «Έν ι-βλάφτει στου 
γιαγλού» = δεν βλάφτει στη νηστεία] [από το τούρκ. yagli = το λιπαρό, 
το μη νηστήσιμο].

γιαγμαλατού [ρ.] και ουσιαστ. [το] γιάγμα = λεηλατώ, λεηλασία [τούρκ. 
nyagma].

γιαλλούρης [ο] = ο αλλοίθωρος, αυτός που έχει στραβισμό.

γιαμαλλούκια [τα] = τα κομμάτια από κρέας, δέρμα, τοίχο κλπ. 

γιαμπραδάκιν [το] = ο βοηθός τούρκ. λέξη [παροιμ. «είνιν του πατέρα 
του γιαμπραδάκιν» [βοηθός]. 

γιαναστού και γιαναστίννου [ρ.] = πλησιάζω [τούρκ. yamasmak], αλλά 
και τολμώ.

γιάντες = είδος στοιχήματος [τούρκ. yâdest].

γιαρά [η] = το τραύμα, η πληγή [τούρκ. yara].

Γιαρμαδίνα ή και Γιαρμάδινα = ιστορικό πρόσωπο του Λιβισιού, πολυ-
λογού που γνώριζε όλα τα νέα της πόλης [παροιμία: «ας με λένε Γιαρμα-
δίνα / κι ας ψοφάω από την πείνα»]. 

γιαρμάς [ο] = αλεσμένο και πιεσμένο κριθάρι για τροφή των ζώων [πα-
ροιμ.: «γένου πρώτα πίττα κι έπειτα γένισι καττουμάριν»]. 
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γιασάκ = απαγορεύεται, στα τούρκικα [βλέπε: «Το τραγούδι του Μάνω-
λα»] «Λαογραφικά» σελ. 140].

γιασατίννου [ρ.] και γιασατού [τούρκ. yasamak] = ζω, επιζώ [επί νεογνών]. 

γιασμάς [ο] = τα μαντήλι του κεφαλιού το καθημερινό, χρώματος καφέ-
μαύρο, για μεγάλες γυναίκες, όπως και το φακιόλι. 

«γιατάκ παρασί» = [τούρκικη φράση της εξορίας] τα χρήματα που ζητού-
σαν οι Τούρκοι για τη διανυκτέρευση των εξορίστων στους σταύλους και 
τα χαλάσματα όπου τους στοίβαζαν = το ενοίκιο του ξενοδοχείου [τούρκ. 
yatak = το γιατάκι, το κρεβάτι, η κλίνη]. 

γιάττα [επίρ.] = ανάσκελα και νωχελικά.

γιατροί και γιατροσόφια = Μέχρι το 1872 που ήρθε στη Μάκρη ο Βασί-
λειος Σαράφης, «ο μεγάλος γιατρός» όπως τον αποκαλούσαν για την ια-
τρική του και τη μεγάλη του εν γένει προσφορά, η Μ. και το Λ. δεν είχαν 
γιατρό. Υπήρχαν πρακτικοί γιατροί και μαίες [μαμμές]. Έτσι αναπτύχθη-
κε η λαϊκή ιατρική που είχε δύο πόλους: την ιεροτελεστία [μαγικό στοι-
χείο] και τη χρήση των βοτάνων. Χρέη οδοντιάτρων έκαναν οι κουρείς 
[μπαρμπέρηδες] που έβγαζαν τα δόντια με ειδικά εργαλεία, τις «τάγρες». 
Τα γιατροσόφια που χρησιμοποιούσαν ήταν πολλά και για διάφορες νό-
σους, ενώ τις αντίστοιχες θεραπείες τις έλεγαν «μαΐδια». 

γιβηντού [ρ.] [και γυβηντού] = εκθέτω, πομπεύω, και γιβήντισμαν = η 
διαπόμπευση.

γίδιους [ο] = ο ίδιος.

γιέδοι [οι] = οι γιοι, τα άρρενα τέκνα.

γιλτίννου [ρ.] = απαυδώ, κουράζομαι, φτάνω στα μη περαιτέρω.

γιναστού [ρ.] = πλησιάζω [τούρκ. yanasmak].

γινατζής [ο] = ο πεισματάρης, ο ισχυρογνώμων [από το γινάτι, τούρκικη 
λέξη = inat].
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γιννησιμιόν [το] = το εκ γενετής.

γιννιά [η] = η γενιά, η σειρά, η συγγένεια.

γιοκλατίννου [ρ.] = βοηθώ [από το τούρκ. yokladim, στα «Παραμύθια» 
Κ. Μ-Μ. σελ. 142]. 

γιολτζής [ο] = ο οδοιπόρος [τούρκ. yolcu] πληθυντ. οι γιολτζήδοι. 

γιούκος [ο] = η ντάνα των σκεπασμάτων στο υπνοδωμάτιο [τούρκ. yük = 
θήκη σκεπασμάτων], στα Λιβισιανά το «τσεέζι».

γιουλέτισμα [το] = το επισιδέρωμα που έκαναν οι σιδηρουργοί [τεμερ-
τζήδες] στα γεωργικά εργαλεία [υνιά, τσάπες, αξίνες κλπ.].

γιουρούκος [ο] = ο πλάνης, νομάς και χωρίς γη και περιουσία Τούρκος 
[τούρκ. yürük = νομάς] πληθυντ. οι γιουρούκηδοι. 

γιούρτιν [το] = η καλύβα, η εστία, η πατρίδα [τούρκ. λέξη] [Π1 παροιμ. 
151: «ικότσισιν η τσίγγανους, ιπήριν κι του γιούρτιν» = μετακόμισε ο 
ατσίγγανος και πήρε [μαζί του] και την καλύβα]. Αλλά και γιούρτιν = το 
γιαούρτι, το οξύγαλα. 

γιοππανάς [ο] = το αποχωρητήριο, ο απόπατος [τούρκ. λέξη]. Η άλλη 
ονομασία του αποχωρητηρίου στα Λιβισιανά είναι: ο αναγκαίος, ή το 
αναγκαίον [βλέπε λέξη]. 

γιρός [ο] = ο γερός, αλλά και ο ακέραιος όπως στην ειρωνική φράση: 
«όλοι σας απού γιρόν [δηλ. από ακέραιο κομμάτι] κι εγώ απού μι-
σόν». 

γισκαίνου [ρ.] = ισιώνω, ευθυγραμμίζω ουσιαστ. γισκιουμάδα [η] = η 
ευθύτης, η ομαλότης και γίσκιους [ο] = ο ευθύς.

γιστέρνα [η] = η δεξαμενή, η στέρνα που είχαν όλα τα Λιβισιανά σπίτια 
για να μαζεύουν το νερό της βροχής από τα δώματα. Ήταν στρογγυλή συ-
νήθως, ύψους 2μ. και διαμέτρου 1,5μ. Ένα μέρος της φαινόταν απ’ έξω. 
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Έτσι χτισμένη και ασβεστωμένη έμοιαζε με πεζούλι. 

γιττού και γιττίνου [ρ.] = τρώγω, καταβροχθίζω [κατά τον Νικ. Ανδριώτη 
έχουμε δύο εκδοχές του ρήματος κατά την τούρκικη ετυμολογία του: από 
το ρ. yemek = γιττού και από το ρ. yedirmek = γιττίννου]. Λιβισιανή έκφρα-
ση: γίττισι [προστακτ.] = πάρε να φας, και περισσότερο γλείψε, μάζεψε από 
τον πάτο του πιάτου με την κόρα του ψωμιού, σιίρτισε [βλέπε λέξη]. 

γιχτού και γιχτίννου [ρ.] και αόρ. γίχτησα = γκρεμίζω [τούρκ. yikmak = 
γκρεμίζω] [Π1 αρ. παροιμ. 1503: «ιγίχτησις του χαρίμιν» = γκρέμισες τη 
μάντρα [χαρίμιν = μάντρα με ξύλα και κλαδιά ανάμεσα σε αγροτεμάχια 
ή οικόπεδα].

γιώννου [ρ.] = γανιάζω [Π1 αρ. παροιμ. 1065: «έγιωσιν κι σκώριασιν» 
= γάνιασε και σκούριασε]. 

Γκάζι = περιοχή της Μάκρης, όπου πιθανώς αποθήκευαν πετρέλαιο. 

γκανίννου και γκανού [ρ.] = γκαρίζω [παροιμ.: «ελληνίζει βαρβαρίζει / 
και τον γάδαρον γκανίζει»], γι’ αυτούς που μιλούσαν την καθαρεύουσα 
προς επίδειξιν, ουσιαστ. [το] γκάνισμαν. 

γκαρτιώννου [ρ.] = απογοητεύω.

γκάστριν [το] = η εγκυμοσύνη.

γκέμι [το] = το χαλινάρι [τούρκ. gem].

γκιόζιν [το] = το σακούλι [τούρκ. göz].

γκιόλα [η] = η λίμνη, το τέλμα [τουρ. göl].

γκιούλ-μπαξές [ο] = ο ροδώνας, το όμορφο περιβόλι.

γκλαβή [η] = το προικοσύμφωνο [η εγκλαβή]. Στο Λ. το προικοσύμφωνο 
για την προίκα της νύφης το συνέτασσε ο ιερέας και κατόπιν η Δημογερο-
ντία και υπογραφόταν την Πέμπτη της εβδομάδας του γάμου. 
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γκλαβανή [η] και κλαβανή = η καταπακτή, το πέρασμα από το κύριο 
δωμάτιο του Λ. σπιτιού στο κατώι. Σε ένα σημείο της μουσάντρας, δηλ. 
το ξύλινο χώρισμα μεταξύ του κυρίως δωματίου και της «γουνιάς», προς 
τον τοίχο, υπήρχε ένα άνοιγμα στο πάτωμα, η γκλαβανή [καταπακτή] από 
όπου κατέβαιναν στο κατώι. 

γκλιούδια [τα] = οι ξηροί καρποί [αμύγδαλα, καρύδια, κάστανα, σταφί-
δες, σύκα κ.ά.] που πρόσφεραν στους καλεσμένους τους οι νοικοκυραίοι 
στις βεγγέρες [τα αρχαία γέλη ή κατά άλλην εκδοχή: τα καλούδια]. Τα 
έλεγαν επίσης και γκλιουδικά. 

γκώθου [ρ.] = αγκομαχώ [από το αρχαίο ρ. ογκόω = φουσκώνω].

Γλαύκος = 1) [μυθολ.] γιος του Ιππολόχου και εγγονός του 
Βελλεροφόντη που μαζί με τον Σαρπηδόνα ηγήθηκαν των 
Λυκίων κατά τον Τρωικό πόλεμο. Στο Ζ [στίχ. 119-236] 
της Ιλιάδας περιγράφεται η μονομαχία του Γλαύκου με τον 
Διομήδη και η αναγνώριση φιλικών δεσμών μεταξύ τους. 
Ο Γλαύκος σκοτώθηκε από τον Αίαντα τον Τελαμώνιο σε 
μάχη γύρω από το σώμα του Πάτροκλου. Προστατευόμε-
νος του Απόλλωνα ο Γλαύκος, με την προσταγή του θεού 
οι άνεμοι πήραν το σώμα του για να ταφεί στη Λυκία. Από τους πρώτους 
βασιλιάδες της Λυκίας. 2) θαλασσινός θεός ή ήρωας της θάλασσας που 
λατρευόταν από τους ναυτικούς των Κυκλάδων και άλλλων ελληνικών 
νησιών, ιδιαίτερα στην Ανθηδόνα Ευρίπου [Χαλκίδα]. Μισός ψάρι, μισός 
άνθρωπος [από τη μέση και πάνω], ονομαστός για τους ατυχείς έρωτές 
του. Άλλη εκδοχή: Ιδιότροπο γερόντιο-ήρωας ή ημίθεος, που βούλιαζε 
τα πλοία, γι’ αυτό οι ναυτικοί του πρόσφεραν θυσίες για να τον εξευμενί-
σουν. [γεωγραφ.]: ο Κόλπος της Μάκρης λέγεται και Κόλπος του Γλαύ-
κου. Επίσης: Κατά τον Κ. Λαμέρα: Γλαύκος είναι ο ποταμός ανάμεσα 
στην Καρία και τη Λυκία [τούρκ. Κάργος τσάι] που εκβάλλει στον Κόλπο 
του Γλαύκου ή της Μάκρης. [παράδοση]: ο Γλαύκος ήταν ένας ημίθεος 
της θάλασσας στη Σικελία και στη Λυκία που ανάλογα με τις διαθέσεις 
του καταπόντιζε τα πλοία ή ευόδωνε τα ταξίδια τους. Ο Κ. Ρωμαίος τον 
παραβάλλει με τον άγιο Νικόλαο της Λυκίας των χριστιανικών χρόνων, 
ενώ ο Στίλπων Κυριακίδης αποκλείει αυτούς τους παραλληλισμούς και 
την αντιστοιχία από την αρχαία μυθολογία στην νεότερη παράδοση γε-
νικώς. 

Γλαύκος & 
Σκύλλα (από 
τοιχογραφία)
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Γλαύκος (Κόλπος Γλαύκου ή Μάκρης).
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γλιπιός [ο] = το σπιτικό φίδι.

γλουσσαριά [η] = η κλώσσα, και γλουσσού = η γλωσσού γυναίκα.

γλυκειές [οι] = η αρρώστια εβλογιά [Ν. Α. σελ. 91].

γλυκουντράνηχτους [ο] = ο όμορφος [σύνθετη λέξη γλυκο-ντρανώ, 
ντρανώ = βλέπω]. 

γλυτώννου [ρ.] = τελειώνω.

γούβα [η] = ο αργαλειός.

γούλα [η] = ο λαιμός, και πιο συγκεκριμένα ο οισοφάγος.

γουλιάρης [ο] = ο λαίμαργος, ο αδηφάγος.

γουμάριν [το] = το φόρτωμα με τα ξύλα που φορτώνονταν οι Λιβισιανές 
[στα Λιβισιανά «σαρτίνουνταν»] από τους γύρω λόφους για να το φέ-
ρουν για τη λάτρα του σπιτιού τους. 

γουνιά [η] = ένα από τα τρία δωμάτια του Λ. σπιτιού, στη συνέχεια του 
κυρίως δωματίου όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά. Τα δυο αυτά δωμάτια τα 
χώριζε το ξύλινο και όχι μέχρι την οροφή χώρισμα, η «μουσάντρα». 

γουνιός [ο] = ο γονιός, και γουνικόν = το πατρικό κτήμα, ιδίωμα, χαρα-
κτηριστικό κλπ. και γουνικά [τα] = τα πατρώα.

γουργουλλίδες [οι] = οι λουκουμάδες. [ηχητική λέξη από το ρήμα γουρ-
γουλλώ = κάνω θόρυβο, ψιθυρίζω], και γουργουλλακιά [η] = ο ψίθυρος, 
ο βορβορυγμός, ο θόρυβος, ο πάταγος. Τις γουργουλλίδες τις έφτιαχναν 
από προζύμι, τις έψηναν μέσα σε βραστό λάδι το πρωί της γιορτής του 
αγίου Ανδρέα και τις έτρωγαν με πετιμέζι. Τις γουργουλλίδες τις έστελναν 
σε συγγενικά τους σπίτια την ίδια μέρα το πρωί, όπως ήταν το έθιμο. 

γούριν [το] και ογούριν = το τυχερό, η τύχη και γουρλής = ο τυχερός 
[τούρκ. ugür = τύχη]. 
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γούρνα [η] = το κοίλωμα [συνήθως που μαζεύει νερό] [μσν. γύρνα].

γουρόσιν [το] και γρόσιν = το γρόσι, το χρήμα, τα χρήματα.

γουρσούζης [ο] = αυτός που επισύρει ή προκαλεί την ατυχία [τούρκ. 
ugursuz].

γράδο [το] = ο βαθμός πυκνότητας [π.χ. στον μούστο] [μσν. γράδο].

γραμματοφάγος [ο] = αυτός που έχει μεγάλη έφεση στα γράμματα [περι-
παικτικά] και προκαλεί την αγανάκτηση με αυτή του την προσκόλληση. 

γραμματύφλας [ο] = ο ημιμαθής, ο τάχα γραμματισμένος [κοροϊδευτικά, 
περιπαικτικά]. 

γρικώ [ρ.] = περιμένω, αναμένω, προσδοκώ [Π1 αρ. παροιμ. 241: «Μίλα 
γάδαρους, να γρικάς πορτές [πορδές]»]. 

γρόππους [ο] = ο γρίφος.

γρουλλώνου [ρ.] = γουρλώνω τα μάτια. 

γρουνού [ρ.] = γνωρίζω, αναγνωρίζω, ουσιαστ. γρουνιμία = η γνωριμία 
και γρουνιμιός = ο γνώριμος. 

γυάλλα [η] = το ψάρι γύλλος [παροιμ.: «Η πέρκα και η γυάλλα και το 
διαλεχτόν ψαράκιν»], επίσης το γυάλινο ανθοδοχείο.

γυλάριν [το] = το σκοινί γύρω από το λαιμό του αλόγου [γαϊδάρου, μου-
λαριού κλπ.] το οποίο επιτρέπει στο ζώο να βοσκήσει δεμένο σε δέντρο ή 
σε παλούκι. Όχι το καπίστρι, που το φορούν στο κεφάλι του ζώου για να 
το κατευθύνουν. 

γυναικίστικους [ο] = ο γυναικείος [Ιωσήφ Χαριτωνίδης σελ. 32]. 

γυναικαλλάς [ο] = ο γυναικωτός, ο εκτεθυλημένος [Ιωσήφ Χαριτωνίδης 
σελ. 32]. 



~73~

To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

γυρίν [το] = η σειρά, η κυκλική περίοδος.

γυρίννου [ρ.] = γυρίζω, περιστρέφομαι, και γύρισμαν [το] = η στροφή, η 
περιστροφή.

γύρους [ο] = ο κύκλος, η στεφάνη, η περιφορά. Επίσης, στολίδι του κε-
φαλιού, μέρος της επίσημης [και νυφιάτικης] γυναικείας στολής [καβάδι]. 
Κατά τον Κ. Λαμέρα: «Κατά το μέτωπον [της νύφης] προσαρμόζεται 
αριθμός χρυσών φλωρίων [ρουπαγιάδων ή τετάρτων λίρας τουρκι-
κής], τα οποία 50-60 τον αριθμόν είναι εραμμένα πυκνώς και επάλ-
ληλα επί πλατείας χρυσοϋφάντου ταινίας, η οποία λέγεται γύρους και 
υπερέχει των φλωρίων κατά 2 εκατ. Ούτω σχηματίζεται χρυσούς κρί-
κος, αληθές χρυσούν στέμμα το οποίον φθάνει από του ενός εις τον 
έτερον κρόταφον, και πέραν τούτου, ονομάζεται δε τσελκί». 
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Δ

δαβράκιν [το] = το ραβδάκι [κατά τον Ν. Ανδριώτη φαινόμενο αντιμετά-
θεσης μη γειτονικών συμφώνων], και δάβρους [το] = η ράβδος [φαινόμε-
νο αλλαγής γένους, φαινόμενο ευρύτατα παρατηρούμενο στη Λιβισιανή 
Διάλεκτο [Ιδίωμα] [Ν. Ανδριώτης].

δαβρώννω [ρ.] = περνώ ραβδιά πίσω από την πόρτα και την ασφαλίζω 
[την αμπαρώνω]. 

δακκώ [ρ.] = δαγκώνω, αλλά έχει και την έννοια του τσιμπώ, όπως στην 
ευτράπελη διήγηση με τον Συμιακό [νησιώτη από τη Σύμη] που κάθισε 
να χέσει στο Λιβίσι και τον τσίμπησαν οι τσουκνίδες, οπότε ο Συμιακός 
παραπονέθηκε λέγοντας: «ω, του διαβόλου του Λιβούσιν [Λιβίσι] ως κι 
τα χόρτα του δακκούσιν» [τσιμπούν, δαγκώνουν]. 

δαδιά [τα] -δάδες [οι] = τα δαδιά ήταν φλεκούδες, φιλέτα, από χλωρά 
πεύκα που έχουν ρετσίνι και ανάβουν εύκολα. Δαδιά και δάδες αναμμένες 
κρατούσαν οι Λιβισιανοί τις νύχτες όταν περνούσαν τις γειτονιές τραγου-
δώντας τις μαντινάδες. 

δαντέλλες [οι] – κεντήματα [τα] = με δαντέλες και κεντήματα οι Λιβισια-
νές στόλιζαν κάθε έπιπλο και γωνιά του σπιτιού και κάθε ρούχο ή ύφασμα 
του νοικοκυριού τους. Πάνες, πάντες, μαξιλάρες, μαντήλια, μαντήλες, δι-
σκόπανα, πετσέτες, είχαν κεντήματα και δαντέλες με βελόνι του ραψίμα-
τος ή βελονάκι. Η τέχνη του κεντήματος όπως και άλλες μορφές σπιτικής 
χειροτεχνίας [πλέξιμο, ύφανση] ήταν πολύ διαδεδομένες, ήταν υψηλού 
βαθμού και είχαν μακριά παράδοση στο Λιβίσι. Οι δαντέλες με βελόνα ή 
βελονάκι, μέσα στο ύφασμα ή στην άκρη του, σε μαξιλαροθήκες, σεντό-
νια, πετσέτες, πετσετάκια, δισκόπανα κ.ά. είχαν ονόματα και διακριτικά 
α] Μέσα στο ύφασμα. Είδη: αζουράκι, σειράτο, αλυσιδάκι, φύλλο μυρσί-
νης κ.ά. β] Στην άκρη του υφάσματος ή αλλού ανεξάρτητα, αυτοτελή και 
σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Τα στρογγυλά άρχιζαν από ένα κέντρο, 
το «μοτιφάκι» και επεκτείνονταν προς την περιφέρεια. Κάθε κύκλος είχε 
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και τη δική του πλέξη, ως εξής κατά ομόκεντρους κύκλους από το κέντρο 
προς την περιφέρεια: «κουκάκι», «οβρέικο», «ροδίτικο», «άδειο νερό», 
«μελισσάκι», «κυπαρισσάκι» κλπ. 

Διάφορες δαντέλες.
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Το βιβλίο του Μιχ. Π. Δελησάββα 
«Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Λυκίας Μ. Ασίας», εκδ. 1988 

(το εξώφυλλο από κέντημα της Βαρβάρας Δελησάββα-Δαμιανού, γύρω στο 1930).

Δάσκαλοι του Λιβισιού και της Μάκρης = ο Κ. Λαμέρας αναφέρει 
προ του Μ. Μουσαίου [1848], τον Παυλίνο Ιωαννίδη που δίδαξε από το 
1845-1848 μαζί με τον Α. Σπανό και Σταματιάδη που ήταν σύγχρονος του 
Μουσαίου. Επίσης σύγχρονοι του Μουσαίου ιδιωτικοί δάσκαλοι ήταν ο 
Χατζη-Παπάς Κων/νος ή Πουλιτσού και ο γέροντας μπαρμπα-Γιάννης, 
που ήταν τυφλός και δίδασκε από μνήμης Οκτώηχο και Απόστολο, όπως 
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έκαναν και οι ιερείς προ του Μουσαίου. Οι δάσκαλοι 
που κυριολεκτικά δημιούργησαν την εκπαιδευτική άν-
θηση του Λιβισιού και της Μάκρης, οι περισσότεροι 
μαθητές του Μουσαίου ήταν οι: Κυριάκος Τσακίρης 
απόφοιτος Γυμνασίου Αθηνών, σπουδαίος εκπαιδευτι-
κός και πατριώτης που πέθανε στο Δενισλή «είς εκ των 
30 Λιβισιανών των παραπεμφέντων στο στατοδικεί-
ον δια τα εθνικά αυτών φρονήματα», όπως γράφει 
ο Κων/νος Λαμέρας. Ο Γεώργιος Εμμ. Τσακίρης [πα-
πα-Γρηγόριος] μαθητής του Μ. Μουσαίου, απόφοιτος 
του Διδασκαλείου Αθηνών που έγινε παπάς μετά από 
επίμονες παρακλήσεις των συμπατριωτών του, «του οποίου η δράσις 
υπήρξεν εφάμιλλος εν παντί προς την του Μουσαίου» [Κ. Λ.]. Επίσης 
και οι κατωτέρω [απόφοιτοι Διδασκαλείου, οι περισσότεροι και αριστεύ-
σαντες]: Αυγερινός Φιλίππου, Γεώργιος Πολίτης, Σάββας Πασχαλίδης, 
Πέτρος Παπαθεοφάνους, Χριστόδουλος Παπαδουλής, Δημήτριος Παπα-
ντωνίου, Μιχαήλ Πετρίδης, Αυγερινός Πανηγύρης και ο εκ Κύπρου Βασί-
λειος Παπαδόπουλος. Στο Παρθεναγωγείο Μάκρης δίδαξαν οι δασκάλισ-
σες: Ειρήνη Μιχ. Μουσαίου, Ειρήνη Δενδρινού κ.ά. Στο Παρθεναγωγείο 
Λιβισίου δίδαξε η Δέσποινα Παπαθανασίου-Παπαντωνίου μέχρι την τε-
λευταία μέρα προ της Εξόδου σε ένα είδος «κρυφού σκολειού». Από 
τους πρώτους δασκάλους πρέπει να αναφερθεί ο Κριεζής Καλαφάτης [πα-
πα-Διονύσιος] [1871-1939] δάσκαλος και παπάς, αρχιερατικός επίτροπος 
Μάκρης και θερμότατος πατριώτης. Επίσης οι εκ Καλύμνου δάσκαλοι 
στη Μάκρη, Αντώνης Φραγκούλης που δίδαξε από το 1865-1870 και Κα-
βάσιλας. Ο δάσκαλος Σάββας Πασχαλίδης στην εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 
7 Απριλ. 1961, αναφέρεται ιδιαίτερα στους συναδέλφους του δασκάλους 
στα δύσκολα χρόνια των βιαιοπραγιών και πιέσεων των δασκάλων από 
τους Τούρκους [1910-1922] και αναφέρει τους: Χριστόδουλο Παπαδου-
λή, Σταμάτη Πετρίδη [γεν. 1885], Αυγερινό Πανηγύρη [υπηρέτησε στο Λ. 
από το 1903-1914], Σάββα Πασχαλίδη [γεν. 1887], Πέτρο Παπαθεοφάνους 
[1884-1921] και Δημήτριο Παπαντωνίου [γεν. 1885]. 

Δάσος Λιβισιού και Μάκρης = στη Μ. και το Λ. υπήρχαν μεγάλα και 
πυκνά δάση όπου ζούσαν αγριογούρουνα, λαγοί, πέρδικες, σκαντζόχοιροι 
μεγάλοι σαν πρόβατα, με αγκάθια ως 25 εκατ. που οι κοπέλες τα χρησι-
μοποιούσαν για το κέντημα, όπως γράφει ο Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου. 
Τα αγριογούρουνα έκαναν μεγάλες ζημιές στα καλαμπόκια και τα μπο-

Χριστόδουλος Πα-
παδουλής, δάσκα-
λος και πατριώτης.
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στάνια. Οι Τούρκοι παραμόνευαν, τα σκότωναν και τα πουλούσαν. Στη 
Μάκρη υπήρχαν δυο επαγγελματίες κυνηγοί, οι: Κων/νος Κουλούκουσας 
και ο Θεοδόσης Πιλής. 

Δαφνίτας ο Τελμησσεύς = σοφιστής και γραμματικός του 3ου π.Χ. αιώ-
να. Επέκρινε τον Όμηρο και σατίρισε την Πυθία και τους βασιλείς. 

δαυλίν [το] = ο δαυλός, συνηθέστερα ο μικρός δαυλός και συν-δαυλίννου 
[ρ.] = συνδαυλίζω. 

δαφτίννου [ρ.] = βαφτίζω, ουσιαστ. [η] δάφτιση = η βάφτιση. 

δειάφιν [το] = το θειάφι.

δείνια [η] = ο ονειδισμός, η επίκριση [από το ρ. δεινίννου = ονειδίζω αόρ. 
ιδείνησιν = επέκρινε]. 

δειν [το] = το βλέμμα. 
 
δεκάδια [τα] = τα μασούρια με μεταξωτή κλωστή. 

δελής [ο] = ο τρελός, ο επαναστάτης, ο ατίθασος [τούρκ. deli]. 

Δενισλή [το] [κατ’ άλλην γραφή Ντενεσλί] = πόλη της Μ. Ασίας πρωτεύ-
ουσα του ομώνυμου σαντζακίου στην κοιλάδα του Μαίανδρου κοντά στα 
ερείπια της αρχαίας Λαοδίκειας. Συνδέεται με σιδηροδρομική γραμμή με 
τη Σμύρνη. α] στο Δενισλή είχαν παραπεμφθεί το 1915 οι 30 περίπου 
πρόκριτοι του Λ. για να δικαστούν στο στρατοδικείο [βλέπε λήμμα: Αγιο-
ρείτης]. Εκεί πέθαναν με βασανιστήρια οι Γιάννης Αγιορείτης, Γεώργιος 
Παπαδουλής, Κυριάκος Τσακίρης κ.ά. β] στο Δενισλή επίσης κατέληξε η 
πρώτη [το 1915] και η δεύτερη εξορία των ΜακρηνοΛιβισιανών οικογε-
νειών [το 1917]. Στην τρίτη εξορία [το 1921, ηλικίες 13-70 ετών] οι εξό-
ριστοι στάθμευσαν στο Δενισλή μια μέρα, και μετά, με σταθμούς Νίγδη, 
Ικόνιο κ.ά. βρέθηκαν στην Καισάρεια. Το Δενισλή απέχει από τη Μάκρη 
3 μέρες με τα πόδια. 

δέρματα [πιτσιά] [τα] = τα δέρματα [πιτσιά] χρησιμοποιούσαν οι Λ. για 
την υποδηματοποιία. Τα έφερναν στο Βαΐ οι καϊξήδες από τα γύρω νησιά 
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και στο λιμάνι της Μάκρης από τη Σμύρνη κ.ά. μέρη. Οι Λ. τα κατεργά-
ζονταν στις οικογενειακές τους δεξαμενές, τα «ταλασούρια», κι από αυτά 
έφτιαχναν γεμενιά, σκαρπίνια, υποδήματα κ.ά. Είδη δερμάτων: σαχτιά-
νια, σεβρώ κ.ά. 

«Δεσποινίν» [το] = Λιβισιανό παραμύθι [το υπ. αριθ. 10 της συλλογής 
της Καλ. Μπουγιούκου-Μουσαίου] πληροφορητής ο Αλέξης Λεπετές-
Λειβαδινός. 

δέστρουν [το] = ο απόπατος [από το δείσθαι [ρ.] = το έχειν ανάγκην [Μ.Μ.].

δευτεριάτικα [τα] = από την υπ. αριθ. 352 παροιμ. Π1: [«Κρίμαν τα 
διφτιργιάτικα που δίνουν οι γουννέ σου» = κρίμα στα δευτεριάτικα που 
δίνουν οι γονιοί σου]. Το «δευτεριάτικουν» ήταν το ψωμί που πήγαινε 
κάθε Δευτέρα στα παλιά χρόνια ο μαθητής στο δάσκαλο για τα δίδακτρα 
της εβδομάδας. 

Δημογεροντία [η] = από τον Ρωσσοτουρκικό πόλεμο και τη συνθήκη του 
Αγίου Στεφάνου το 1878, την εσωτερική διοίκηση των χριστιανών στις 
δυο Κοινότητες Μάκρη και Λιβίσι ασκούσε η Δημογεροντία, της οποί-
ας ο Κανονισμός πρέπει να τροποποιήθηκε αρκετές φορές [βλέπε λήμ-
μα:Βασίλειος Σαράφης]. Ο Κανονισμός αυτός συντασσόταν από τους πο-
λίτες και εγκρινόταν από τον αρχιερέα [τον μητροπολίτη ή τον επίσκοπο 
της περιφέρειας]. Στην εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 14 Ιούν 1959 ο Αυγερινός 
Πανηγύρης γράφει: Η εσωτερική διοίκηση της Κοινότητας [Μάκρης και 
Λιβισίου] ανήκε στη δικαιοδοσία των μητροπολιτών και των αντιπρο-
σώπων που εξέλεγαν οι κάτοικοι. Οι αντιπρόσωποι αυτοί κατήρτιζαν 2 
Σώματα: την Δημογεροντία και την Εφορία των εκκλησιών και των σχο-
λείων. Πρόεδρος και των δύο αυτών Σωμάτων ήταν ο αρχιερατικός επί-
τροπος, που ήταν ο πιο μορφωμένος ή ο πρεσβύτερος της Κοινότητας 
και διοριζόταν από τον μητροπολίτη. Ο αριθμός των δημογερόντων ήταν 
ανάλογος του πληθυσμού των ενοριών. Η εκλογή γινόταν από τους κατοί-
κους, από τις οικογένειες που διακρίνονταν για τον πλούτο και τη μόρφω-
σή τους [παλαιότερα υποδεικνύονταν από τον αρχιερέα]. Ο αρχιερατικός 
επίτροπος προήδρευε των Γενικών Συνελεύσεων του λαού. που συνήρχο-
ντο μετά το Πάσχα, συνήθως για την εκλογή Δημογερόντων και Εφόρων. 
Καθήκοντα Δημογεροντίας: πωλητήρια συμβόλαια, διαθήκες, προικο-
σύμφωνα, που όλα ίσχυαν και για τα τουρκικά δικαστήρια. Καθήκοντα 
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Εφορίας: α] συντήρηση εκκλησιών, σχολείων, νεκροταφείων β] είσπραξη 
εσόδων για κτήρια, μισθοδοσία κοινοτικών υπαλλήλων κ.ά. γ] διορισμός 
δασκάλων, ψαλτών, νεοκόρων, παρακολούθηση λειτουργίας σχολείων 
και πειθαρχικός έλεγχος των λειτουργών τους. Ένας από τους Εφόρους, 
ο καταλληλότερος, διοριζόταν με αποζημίωση γραμματέας της Δημογε-
ροντίας και της Εφορίας, και άλλος ως ταμίας. Σημείωση: Το διδακτικό 
προσωπικό των σχολείων δεν ήταν μόνιμο, αλλά επαναπροσδιοριζόταν 
κατ’ έτος μετά τις εξετάσεις του Ιουνίου, οι οποίες γίνονταν δημόσια και 
προφορικώς. Μετά από αυτές συνήρχετο η Εφορία και αναπροσλάμβανε 
ή απέλυε τον μη ευδοκίμως εργασθέντα δάσκαλο. Στο Λ. δικαίωμα ψή-
φου είχαν όλοι οι ενήλικοι άρρενες. Οι ψηφοφόροι με μυστική ψηφοφο-
ρία εξέλεγαν 30 εκλέκτορες, ανά 10 από κάθε μία από τις 3 ενορίες του Λ. 
Κατά τον Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου [σελ.17] η Δημογεροντία εξελέγετο 
κάθε 3 χρόνια όπως και τα εκκλησιαστικά συμβούλια. Όλα ήσαν 5με-
λή. Δυό φορές το χρόνο ερχόταν ο δεσπότης Πισιδίας που έδρευε στην 
Αττάλεια και έκαναν Αρχιερατικό Συμβούλιο με τον αρχιερατικό αντι-
πρόσωπο παπα-Διονύσιο Καλαφάτη, τη Δημογεροντία και το εκκλησια-
στικό Συμβούλιο, οι αποφάσεις του οποίου ήσαν τελεσίδικες για όλα τα 
χριστιανικά θέματα. Αυτό λεγόταν Ιερό Συμβούλιο. Προεστοί [εφημ. «Η 
Μάκρη» ΑΦ 15 Αυγ. Πανηγύρης]: Παράλληλα προς τους εκλεκτούς του 
λαού για τη διοίκηση της Κοινότητας, η τουρκική διοίκηση διόριζε και 
ένα Προεστό. Οι Προεστοί ήταν οι ενδιάμεσοι για μεταβίβαση διαταγών 
της τουρκικής διοίκησης προς την Κοινότητα και για τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων των κατοίκων της Κοινότητας π.χ. δήλωση 
γεννήσεων, εκτίμηση παραγωγής σιταριού, σταφυλιών, 
σισαμιού κλπ., είσπραξη φόρων κ.ά. Μετά το 1914 ο 
Προεστός διοριζόταν από τους Τούρκους. Επίσης δι-
οριζόταν και ένας εφοριακός υπάλληλος, Έλληνας ή 
Τούρκος, ο Ταξιλτάρης, που κρατούσε όλα τα βιβλία 
των φορολογουμένων. Ταξιλτάρης τα τελευταία χρόνια 
στο Λ. ήταν ο Πασχάλης Πασχαλίδης. Η σφραγίδα της 
Δημογεροντίας ήταν μεταλλική, στρογγυλή με τις λέ-
ξεις «Δημογεροντία Λιβισίου» χαραγμένες στην περι-
φέρειά της και στο μέσον τις δύο αυτές λέξεις στα τούρ-
κικα. Αποτελούνταν από 3 τμήματα ώστε τα έγγραφα 
να σφραγίζονται και από τους 3 σφραγιδοφύλακες για 
το γνήσιον της υπογραφής. 

Χατζηγιάννης Κ. 
Κωνσταντινίδης, 
δικηγόρος. Από 
τους πρώτους 
Δημάρχους της 
Μάκρης.



~81~

To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

διαγουμίζω [ρ.] = λεηλατώ, αρπάζω. 
 
διαγκλώννου [ρ.] = χαίρομαι χαράν μεγάλην [όπως στην υπ’ αριθ. 1031 
στα Π1: «ιδιάγκλωσιν του πρόσωπούν του»]. 

διακουνιάρης [ο] = ο ζητιάνος, ο επαίτης [παροιμία: «του διακουνιάρη 
του σακκίν πάντα γιμάτουν είνιν»]. Από το ρ. διακουνού.
 
διάλα [η] = η χτένα [από το ρ. δια-λέγω]. 

διάλλαμαν [το] [ή και [ο] σοφίτης] = η αρρώστια από διάλλαμαν, από 
διασκελισμό.

διαλλάσσω [ρ.] = δρασκελώ, πηδάω, περνάω από πάνω, που σε περίπτω-
ση παιδιού το θεωρούσαν πολύ βλαπτικό, να περάσει κάποιος από πάνω 
του, από το σώμα του δηλ. «να το διαλλάξει». Από το ρ. διαλλάσσω 
και το επίθετο-μετοχή διαλλαμένους-διαλλαμένουν = ο διασκελισθείς, ο 
ατροφικός. «Διαλλαμένουν μουρόν» = το παιδί από το οποίο «έχουν πε-
ράσει από πάνω του» και γι’ αυτό ήταν, [το θεωρούσαν], διαλλαμένουν 
= σημαδεμένο. 

διαρτώννου [ρ.] = διορθώνω, τακτοποιώ. 

διάττου [ρ.] = διηγούμαι [Ν. Α. σελ. 97 «Το Ιδίωμα...»]. 

διάφορουν [το] = ο τόκος των χρημάτων, το όφελος, και αδιαφούρετους 
[ο] = ο ανώφελος. 

δικιαμάννου [ρ.] = δοκιμάζω, και δικιαμάννουμου [ρ.] = δοκιμάζομαι.

δικουχτούρα [η] = δέκα οχτώ χρόνων [παροιμ. αρ. 205 Π1: «Παναγιά 
μου γλέπι τουν ως τηδ δικουχτούραν του» = Παναγιά μου προστάτευέ 
τον μέχρι να γίνει δέκα οχτώ ετών, ώσπου να ενηλικιωθεί]. 

δίμιτον [το] = είδος υφάσματος [δις + μίτος = κλωστή].

Διογένης ο Οινοανδεύς [ο] = σοφιστής και φιλόσοφος, οπαδός του Επί-
κουρου. Καταγόταν από τα Οινόανδα της ορεινής Λυκίας σήμερα Ιντζα-
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λιλέρ κοντά στην Ξάνθο. Έζησε περί τον 1ο αιώνα μ.Χ. Τις απόψεις του 
για τη ζωή και τους ανθρώπους, τις «έγραψε» [τις σκάλισε σε μάρμαρο] 
σε μια μάντρα μαρμάρινη στην κεντρική πλατεία της πόλης του, σε επι-
φάνεια 100 τ. μ. που θεωρείται ως σήμερα το μεγαλύτερο «γκράφιτι» του 
κόσμου. Η επιγραφή αποκαλύφθηκε το 1841 από Άγγλους περιηγητές, 
υπό τον υποπλοίαρχο Σπράτ και τη σχολίασε ο Καθηγ. Χ. Θεοδωρίδης 
του Παν/μίου Θεσσαλονίκης, το 1941. Η επιγραφή σχολιασμένη δημο-
σιεύτηκε και εκδόθηκε το 2000 από τις εκδόσεις «Θύραθεν», με τίτλο 
«Διογένης ο Οινοανδεύς» και υπότιτλο «οι πολύτιμες πέτρες της φιλο-
σοφίας», Θεσσαλονίκη. 

Διοίκηση Λιβισίου και Μάκρης = διοικητικά η Μάκρη και το Λιβίσι 
ανήκαν στο καζάν [υποδιοίκηση] Μάκρης του σαντζακίου [επαρχίας] 
Μενδεσέ, με πρωτεύουσα τα Μούγλα, του βιλαετίου [νομού] Αϊδινίου. 
Η όλη υποδιοίκηση Μάκρης εκαλείτο Πασκαζέ [των 5 επαρχιών] και 
αποτελούνταν από 72 χωριά. Τουρκική Διοίκηση Μάκρης: Ήταν καϊμα-
κλίκι [είχε Τούρκο διοικητή με το βαθμό του καϊμακάμη] και Δήμαρχο. 
Είχε αστυνομία πόλεως λόγω του λιμανιού της, με διοικητή στο βαθμό 
του κουσμέρη και έφιππη χωροφυλακή, τους τζανταρμάδες. Είχε επί-
σης δικαστήρια και φυλακές. Στα δικαστήρια ήταν δικηγόροι χριστιανοί 
και Τούρκοι [5 χριστιανοί και 2 Τούρκοι]. Ένας χριστιανός δικαστικός, 
Μακρηνός, ο Μανώλης Αντωνιάδης, ήταν Τζιζά Ιρεής, «αυτός που επι-
βάλλει το πρόστιμο και το προσδιορίζει». Λιβίσι: Στο Λιβίσι υπήρχε 
για τον τύπο τουρκική διοίκηση. Μετά το Σύνταγμα του 1908 και την 
κήρυξη των βαλκανικών πολέμων, το 1912, οι Τούρκοι έκαναν αστυνομι-
κό σταθμό και στο Λιβίσι με διοικητή ένα δεκανέα, και το 1914 το Λιβίσι 
έγινε «μουτουρλίκι», με ένα αστυνόμο και 6 τσανταρμάδες. Χριστιανική 
Διοίκηση στο Λιβίσι: Οι Λιβισιανοί κάθε 3 χρόνια εξέλεγαν ένα Προε-
στό ο οποίος κρατούσε τα ληξιαρχικά βιβλία. Μετά το 1914 ο Προεστός 
διοριζόταν από τους Τούρκους, μαζί και ένας εφοριακός υπάλληλος, ο 
Ταξιλτάρης, που κρατούσε τα βιβλία των φορολογουμένων. 
Μάκρη: Προ του Χάτι-Χουμαγιούν [1856] ο διοικητής της Μάκρης διο-
ριζόταν από τα Μούγλα και είχε το βαθμό του αγά. Μετά τον Ρωσσοτουρ-
κικό πόλεμο και τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου [1878], την ουσιαστι-
κή διοίκηση της Κοινότητας ανέλαβε η Δημογεροντία [6 δημογέροντες, 
ήτοι 2 από κάθε ενορία. [βλέπε Κων/νου Λαμέρα «Μάκρη και Λυβήσι» 
σελ. 24]. Στο διοικητικό συμβούλιο του καζά [της υποδιοίκησης] παρε-
κάθητο ο αρχιερατικός επίτροπος και δύο αγάδες Έλληνες. Στο τριμελές 
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Πρωτοδικείο, που εκτελούσε χρέη Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου 
παρακαθόταν ένας Έλληνας. Τη θέση των ανακριτών σχεδόν πάντοτε κα-
τείχαν Έλληνες. Ως ανακριτές υπηρέτησαν οι: Αντώνιος Σαράφης, Παύ-
λος Σταματιάδης, Διαμαντής Αποστολίδης [πατέρας του ευεργέτη της Ν. 
Μάκρης Απόστολου Αποστολίδη, που δώρησε το οίκημα και οικόπεδο 
για το ΚΑΠΗ Ν. Μάκρης], και τελευταίος ο Αντώνης Λαζαρίδης. Όλοι οι 
δικηγόροι των δικαστηρίων στη Μάκρη ήταν Έλληνες. Στο Λιβίσι ούτε 
διοικητικός, ούτε δικαστικός, ούτε αστυνομικός υπάλληλος υπήρχε. Κάθε 
Ενορία εξέλεγε ένα Μουχτάρη και δύο Ιχτιάρηδες, που επικοινωνούσαν 
με τις τουρκικές αρχές. Μετά το σύνταγμα του 1908 διορίστηκε και στο 
Λιβίσι ένας Μουτίρης [ανθυποδιοικητής] Τούρκος. 

δίου [αόρ. έδεκα] [ρ.] παθητ. μετοχή δουσμένους = δίνω, έδωσα, δοσμένος. 
Φράση: «έδεκαν φλουριά», ήταν πράξη αναγνώρισης της μνηστείας κατά 
την οποία οι γονείς του γαμπρού έδιναν στους προξενητάδες ένα μαντή-
λι μεταξωτό με 3 νομίσματα δεμένα σε μια από τις γωνίες του μαντηλιού 
[μποχτσά] για να το πάνε στους γονείς της νέας που ζητούσαν σε γάμο ένα 
παλικάρι [δηλ. στο Λ. και στη Μ. οι γυναίκες διάλεγαν τους γαμπρούς!, 
κατά την Κ. Μ-Μ.]. 

διουματάρης [ο] = ο ιδιότροπος. 

διόρα [πληθυντ. οι διόρες] = χρωματιστές χάντρες-βόλοι που τους έπαι-
ζαν τα παιδιά, αλλά και το παιχνίδι με τις διόρες ονομαζόταν επίσης διόρα 
ή διόρες. Ένα άλλο παιχνίδι παιδικό, με τρεις «πέτρες» για κάθε ένα από 
τα δυο παιδιά που έπαιζαν, ονομαζόταν «τριόρα». 

Διόφαντος ο Τελμησσεύς [εγκυκλ.] = γραμματικός και σοφιστής του 3ου 
αιώνα π.Χ. που επέκρινε τον Όμηρο, γιατί δεν αναφέρει τους Αθηναίους 
στην Ιλιάδα, ενώ πήραν μέρος στον Τρωϊκό πόλεμο υπό τον Μενεσθέα. 

δισακτιάκιν [το] = το δισάκι.

διωρία [η] = η προθεσμία.

διώμαν [το] = το ιδίωμα, η ιδιοτροπία, αλλά και η ομορφιά, τα κάλλη 
[φράση: «διώμαν μου» = αγάπη μου]. 
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δουλεύτρα [η] = η εργατική γυναίκα. 

δουλώννου [και δολώνω] [ρ.] = αναμιγνύω ζεστό νερό με κρύο, κρυώνω, 
ψύχω, αλλά και δελεάζω, νοθεύω. 

δουντάγρα [η] = η οδοντάγρα, η τανάλια με την οποία έβγαζαν τα δόντια 
οι πρακτικοί, οι μπαρμπέρηδες. 

δρακάκιν [το] = το αρσενικό μωρό, το γερό παιδί, το ζωηρό. 

δράμι [το] = υποδιαίρεση της οκάς [μια οκά = 312, 5 δράμια]. Δράμι και 
δοράμι, δοραμάκιν και δοραμάκια, το υποκοριστικό τους [ελλην. δράχμι-
ον, υποκορ. του δραχμή].

Δροσάτον [το] = φυσική δεξαμενή κάτω από το βράχο της μονής των 
Ευκόλων όπου μαζευόταν νερό δροσερό που το είχαν για αγίασμα οι προ-
σκυνητές. 

δώμα [το] = η σκεπή, η ταράτσα, η στέγη του Λιβισιανού σπιτιού, που 
ήταν χωρίς κεραμίδια, καμωμένη από τάρκιλλη [άργιλλο] ή πατηλιά και 
που την έστρωναν με το κυλίντρι με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. 
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Ε

εβρέικο [το] = είδος κεντήματος δαντέλας με βελονάκι. 

Εβραϊκή Κοινότητα Μάκρης = Από τους 4.500 κατοίκους της Μάκρης, 
οι 1.200 ήσαν Τούρκοι, 60 Εβραίοι και οι υπόλοιποι χριστιανοί [Ν. Εμμ. 
Κ.]. Ο Κ. Λ. αναφέρει επισης ότι το 1907 ο Χατζη-Νικόλας Λουιζίδης 
δώρισε 50 χρυσά εικοσόφραγκα στην Εβραϊκή Κοινότητα της Μάκρης 
υπέρ της ανεγειρόμενης Συναγωγής τους. 

εγγιχτικά [τα] = στιχάκια, δίστιχα, κουβέντες, μαντινάδες, του Κλήδονα 
κλπ. περιπαιχτικά που με τα υπονοούμενά τους είχαν στόχο να πειράξουν 
αυτόν στον οποίο απευθύνονταν. 

εγλεντζές [ο] = ο γελωτοποιός, ο διασκεδαστής [δίστιχο: «Πες με το γλυ-
κιά μου αγάπη / μ’ αγαπάς ή με γελάς / ή σαν εγλεντζέ σου μ’ έχεις / 
τον καιρό σου να περνάς» [τούρκ. ëglence].

εγλιατήννου [ρ.] = κάνω κοφτερή την κόψη ενός γωργικού ως επί το 
πλείστον εργαλείου: την τσάπα, το υνί, τον ταχρά, την κοσόρα κλπ. 

εέριν [το] = το δισάκι, η σέλα [τούρκ. eyer].

εητέφου [ρ.] = κατεργάζομαι δέρματα [εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 15].

εικόνα [η] = η εικόνα, η όψη, η ζωγραφιά, και εικόνισμαν [το] = η αγιο-
γραφία σε ξύλο, η φορητή αγιογραφία. 

Εκκλησίες [ναοί] της Μάκρης και του Λιβισιού-Ενορίες = Πολιούχος 
της Μάκρης ήταν ο άγιος Νικόλαος του οποίου ο ομώνυμος ναός χτίστηκε 
κατά τον Κ. Λαμέρα μεταξύ των ετών 1860-1875. Περισσότερα στοιχεία 
δεν έχουμε γι’ αυτό το ναό, παρά το ότι ήταν «καλλιμάρμαρος». Από 
μια φωτογραφία του ΚΜΣ βλέπουμε ότι ήταν χτισμένος στον ίδιο ρυθμό 
όπως ο Ταξιάρχης του Λιβισιού, επίσης γνωρίζουμε ότι καταστράφηκε 
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με τους σεισμούς του 1956. Για τις εκκλησίες του Λιβισιού έχουμε πολύ 
περισσότερες πληροφορίες. Πολιούχος του Λ. ήταν ο Ταξιάρχης με τον 
ομώνυμο ναό του χαρακτηριστικού ρυθμού, που είναι κατά τη γνώμη μας 
«λυκιακός», όπως οι αρχαίες λυκιακές λάρνακες, οι εγκατεσπαρμένες σε 
πολλά μέρη της υπαίθρου, ενώ κατ’ άλλους είναι χτισμένος σύμφωνα με 
το ρυθμό που χτίζονταν οι ναοί επί φραγκοκρατίας στο Αιγαίο. Ο Ταξι-
άρχης είχε γυναικωνίτη και μεγάλο προαύλιο με ωραία ψηφιδωτά από 
χρωματιστά χαλίκια της θάλασσας. Είχε επίσης μεγάλο κωδωνοστάσιο 
με δυο καμπάνες. Για τη μεγάλη καμπάνα του Ταξιάρχη ήταν περήφανοι 
οι Λιβισιανοί και την θεωρούσαν σαν ένα από «τα τρία καλά» του Λιβι-
σιού. Η μικρή καμπάνα χρησίμευε για την πρόσκληση των μαθητών στα 
σχολεία. Στη «Μέση» ενορία ήταν ο ναός της αγίας Άννας που ήταν πα-
λαιός ναός χωρίς καμπάνα, και στην «Κάτω» ενορία ήταν ο ναός της Πα-
ναγίας της Πυργιώτισσας ή Κάτω Παναγιάς ή της Κοίμησης της Θεοτό-
κου ή κατά τον Κ. Λ. ο ναός αυτός «ετιμάτο επ’ ονόματι των Εισοδίων 
της Θεοτόκου». Η Κάτω Παναγιά είχε επίσης προαύλιο με δέντρα. Έτσι 
έχουμε 3 ενορίες στο Λ. την Πάνω [του Ταξιάρχη], τη Μέση [της αγίας 
Άννας] και την Κάτω [της Κάτω Παναγιάς]. Η Κάτω Παναγιά ήταν στην 
αρχή του Κάμπου του Λιβισιού. Ο Κ. Λαμέρας σχετικά με τους ναούς του 
Λ. σημειώνει: «Ο Ταξιάρχης και η Παναγιά η Πυργιώτισσα [Κάτω 
Παναγιά] χτίστηκαν από δαπάνες της Κοινότητας μεταξύ των ετών 
1860-1870... Εντός μιας 15ετίας [1860-1875] και αι δύο Κοινότητες 
Μάκρη και Λυβήσι ήγειραν εν Λιβισίω 2 καλλιμαρμάρους ναούς [τον 
Ταξιάρχη και την Κάτω Παναγιά] και έτερον εν Μάκρη, τον άγιον Νι-
κόλαον». Στο Λιβίσι, μέσα στην κωμόπολη υπήρχαν τα παρεκκλήσια: Άγ. 
Γεώργιος, Αγ. Μαρίνα, και Αγ. Θαρανός. Εκτός του Λιβισιού υπήρχαν τα 
παρεκκλήσια: του Σωτήρος, και της Αγ. Παρασκευής στο βουνό και προς 
Δ. του Λιβισιού το παρεκκλήσι της Παναγιάς του Πυρίτου [του Πυρετού], 
καθώς και το ξωκκλήσι του Αγ. Νικολάου, χωρίς στέγη κ.ά. όπως του Αγ. 
Ηλιού, Αγ. Ελευθερίου, Αγ. Στεφάνου, της Παναγιάς τα Μάτσα, της Πα-
ναγιάς της Περτικιάς, της Παναγιάς του Χάσπελι κ.ά. 

Εκπαίδευση = Μέχρι το 1848 η εκπαίδευση στο Λ. ήταν σε νηπιακή 
κατάσταση. Τα στοιχειώδη ελληνικά γράμματα δίδασκαν γραμματοδι-
δάσκαλοι και παπάδες. Το 1845-1848 δίδαξε με πρόγραμμα ο Παυλίνος 
Ιωαννίδης, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και ο ιδρυτής της συστηματικής 
διδασκαλίας. Το 1848 ήρθε στο Λ. από την Αττάλεια ο Μιχαήλ Μουσαίος 
και εισήγαγε την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Ο ίδιος διαίρεσε το σχολείο 
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σε Αλληλοδιδακτικό και Ελληνικό εφαρμόζοντας το Πρόγραμμα της Ελ-
λάδας στην εκπαίδευση. Το 1864 με ενέργειές του χτίζουν οι Λ. το πρώτο 
σχολείο στα «Κουνουσάτα» με 3 αίθουσες, τη μεγαλύτερη για το Αλλη-
λοδιδακτικό και τις άλλες 2 για τις τάξεις του Ελληνικού σχολείου. Μέχρι 
το 1969 ο Μ. Μουσαίος δίδασκε μόνος, έπειτα προσελήφθη και ένας άλ-
λος δάσκαλος για το Αλληλοδιδακτικό... Το 1878 με ενέργειες του Μου-
σαίου ιδρύθηκε η Εφορία των Σχολείων και Εκκλησιών, ώστε τα εισο-
δήματα από τους ναούς και τις δικαιοπραξίες να πηγαίνουν στα Σχολεία. 
Έτσι ιδρύθηκε και ένα άλλο σχολείο στη Μάκρη. Στο Αλληλοδιδακτικό 
η διδασκαλία γινόταν ανά 15 μαθητές σε ημικύκλιο και πίνακες, και η 
πρώτη γραφή γινόταν στην άμμο. Από το 1888 ο Γεώργιος Εμμ. Τσακί-
ρης [παπα-Γρηγόριος] ανέλαβε τη διοίκηση των Σχολείων και εισήγαγε 
τα αναλυτικά Προγράμματα εκπαίδευσης της Ελλάδας στα σχολεία. Οι 
δάσκαλοι διορίζονταν από τη Σχολική Εφορία, ενώ στο Λ. την ίδια εποχή 
ιδρύθηκε και Παρθεναγωγείο, καθώς και μια τάξη επί πλέον γυμνασια-
κή από μετακαλούμενους καθηγητές φιλολογίας. Στη Μάκρη δίδαξε ο εκ 
Καλύμνου δάσκαλος Αντώνιος Φραγκούλης, κι 
έπειτα ο Κριεζής Καλαφάτης [παπα-Διονύσιος]. 
Με δαπάνες του ευεργέτη Χατζη-Νικόλα Λουι-
ζίδη έχουμε τα σχολεία: Στο Λιβίσι: επισκευή 
και επέκταση του σχολείου στα «Κουνουσάτα» 
και από το 1886 ένα άλλο σχολείο στο λόφο του 
Αγίου Γεωργίου με 4 αίθουσες. Στη Μάκρη: Ένα 
παλαιότερο σχολείο, την Λουιζίδειο Σχολή [Αρ-
ρεναγωγείο] που τα εγκαίνιά της έγιναν στις 7 /1 
/1907, και ένα Παρθεναγωγείο που λειτούργησε 
από το 1905 και μετά. Ο Εμμ.Χ. Εμμανουηλίδης 
στο «Τα τελευταία έτη της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας» αναφέρει, ότι το 1920[;] οι μαθητές 
των 2 Κοινοτήτων υπερέβαιναν τους 1.000, οι δε 
επιστήμονες τους 300, εκ των οποίων πολλοί διέ-
πρεπαν ως καθηγητές στην Αθήνα, Σμύρνη, Κων/
πολη, Θεσσαλονίκη κ.ά. 

ελεένιν [το] = η μπρούτζινη λεκάνη [λαογρ.]. Στον αντίγαμο, ο κουμπά-
ρος χτυπούσε το ελεένιν και όλοι έριχναν νομίσματα που τα μοίραζαν στα 
παιδιά.

Κριεζής Καλαφάτης 
(παπα-Διονύσιος), 1871-
1939. Δάσκαλος - ιερέας 
και πατριώτης, μια από 
τις πιο δυναμικές φυσιο-
γνωμίες του καιρού του.



Μιχάλης Π. Δελησάββας

~88~

ελέσιν [το] = η πολλή βρωμιά. 
 
ελετέγκιν [το] = το καταλιγδωμένο, μαύρο και ρυπαρό φόρεμα [φράση: 
«έκαμάν τουν ελετέγκιν» = τον έκαναν μαύρο στο ξύλο]. 

ελπεστές [ο] = η σκάφη που τη γέμιζαν πετσιά που στη συνέχεια θα έπρε-
πε να τα βάλουν στο βαλανίδι για να «ψηθούν». Τη σκάφη αυτή, τον «ελ-
πεστέ», βάρους 80 περίπου οκάδων, τη σήκωναν στους ώμους για να τη 
μεταφέρουν στη δεξαμενή επεξεργασίας. [Καλ. Μ-Μ. «Μικρασιατικά 
Χρονικά» τ. 14 1970 σελ. 51].

εμβατίκιον [το] = το χρηματικό ποσόν, ως φόρος της Κοινότητας, που 
έπαιρναν οι ιερείς για τη χειροτονία και την άδεια ιερουργίας. Το ποσόν 
αυτό πήγαινε αρχικά στον επίσκοπο της επαρχίας. 

έμιν [το] = η μερίδα.

[έ]μπασμαν [το] = η είσοδος, η εισβολή, το μπάσιμο του νερού από την 
οροφή. 

εμπατή [η] = η είσοδος.

εμπλέκι [το] = ο φόρος εισοδήματος και ιδιοκατοίκησης [λεγόταν και 
«οσούρι» τούρκ. βλέπε: Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου «Μάκρη και Λιβίσι 
Μ. Ασίας» 1986 σελ. 41]. 

Ενορίες Λιβισιού = [βλέπε: Εκκλησίες Λιβισιού και Μάκρης]. 

Εξορίες = Ο Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου στο «Μάκρη και Λιβίσι», 1986, 
σημειώνει 3 εξορίες. Από αυτές, τις δυο πρώτες τις χαρακτηρίζει ως «εξο-
ρίες οικογενειών» γιατί πράγματι αφορούσαν ολόκληρες οικογένειες που 
εξορίστηκαν από τις δυο Κοινότητες στα ενδότερα της Μ. Ασίας, Νίγδη 
και Δενισλή, και διήρκεσαν από 1-2 χρόνια η κάθε μια. Η πρώτη εξορία 
των οικογενειών έγινε το 1915 με τόπο της εξορίας το Δενισλή που απέχει 
από τη Μάκρη 3 ημέρες δρόμο όπως έχουμε σημειώσει, και η δεύτερη 
έγινε το 1917 με τόπο εξορίας τα χωριά Χουρουτούμ-Ατζί Παγιάμ και 
Στεφανή, προ του Δενισλή. Η εξορία αυτή κράτησε ως το 1920 δηλ. ως 
την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. Τον Αύγουστο και Σεπτέμβρη 
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του 1918 οι οικογένειες άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους μέχρι 
το 1920. Η τελευταία, η τρίτη εξορία έγινε το 1921, από 8 Νοεμβρίου του 
1921, και εξορίστηκαν όλοι οι εναπομείναντες άρρενες κάτοικοι Μάκρης 
και Λιβισίου ηλικίας από 13 έως 70 ετών. Η Μ. και το Λ. με την τελευταία 
εξορία έμειναν χωρίς άρρενες, δασκάλους και ιερείς. Η πορεία των εξο-
ρίστων ήταν, Δενισλή-Εερτίρ-Άππα-Λελέ Πελή-Χαμητιέ [Σαρμουσακλή] 
-Καισάρεια. Πορεία 55 ημερών μέσα στο χειμώνα [από 8 Νοεμβρίου ως 
25 Δεκεμβρίου [Χριστούγεννα], μέσα σε ερημιές, κρύο και χιόνια. Η εξο-
ρία αυτή διήρκεσε μέχρι τέλους Νοεμβρίου του 1922. Όσοι επέζησαν, δεν 
επέστρεψαν στην πατρίδα τους, τη Μ. και το Λ. που είχαν ήδη εκκενωθεί 
από τον Σεπτέβρη του 1922, κατέβηκαν στη Μερσίνα με τη φροντίδα του 
Ερυθρού Σταυρού, αλλά και πάλι με φόβο και με μεγάλες ταλαιπωρίες, 
και από εκεί επιβιβάστηκαν σε ελληνικά πλοία για την Ελλάδα. 

Επαγγέλματα [βλέπε λήμμα: Ασχολίες κατοίκων].

Επιταφίου αρπαγή = [λαογρ.] Στο Λ. το έθιμο ήταν όταν επέστρεφαν 
από την περιφορά του Επιταφίου την Μ. Παρασκευή να αρπάζουν τα 
λουλούδια, τις λαμπάδες κ.ά. από τον Επιτάφιο μέσα στη εκκλησία «για 
να μην ξανασταυρωθεί ο Χριστός μας». Τα λουλούδια αυτά όπως και 
τα βάγια πίστευαν πως έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Η αρπαγή και το 
σπάσιμο τελικά μερών του επιταφίου είχε σαν αποτέλεσμα οι Μακρηνο-
Λιβισιανοί να φτιάχνουν άλλον Επιτάφιο [κουβούκλιο] τον άλλο χρόνο. 

ερίκια [τα] = τα κορόμηλα ή κατ’ άλλους τα δαμάσκηνα.

έρνιθα [η] = η όρνιθα, η κότα. 

Ο Ερυθρός Σταυρός στη Μάκρη = [ιστορ.] Το 1919, τον Απρίλη, ήρθε 
στη Μάκρη κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού με το καράβι «Ρούμελη» και 
μοίρασε ρούχα, τρόφιμα κ.ά. [βλέπε λήμματα: Μάνωλας και Βασίλειος 
Μουσαίος]. Το «Ρούμελη» ερχόταν κάθε εβδομάδα στο λιμάνι της Μά-
κρης, αλλά με τη δολοφονία του Μάνωλα, τον Αύγουστο του 1919, το 
κλιμάκιο αυτό του Ερυθρού Σταυρού, αποχώρησε από τη Μάκρη για την 
Ελλάδα. 

έσα [επίρ.] = ίσα με, μέχρι.
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έσαξου [επίρ.] = ίσια έξω.

ετεμψίζης [ο] = ο αντάρτης [πληθυντ. οι ετεμψίζηδοι] τούρκ. edepsiz.

ετοιμόγεννη [η] = η επίτοκος γυναίκα [και το αρσενικό, ειρωνικά και 
πειρακτικά = [ο] ετοιμόγεννους]. 

ετοιμόλοους [ο] = αυτός που απαντά γρήγορα, έξυπνα και εύστοχα. 

έτσα [επίρ.] = έτσι δα, έτσι.

ετσαδά [επίρ.] = κατ’ αυτό τον τρόπο.

ετσανά κι ανανά [έκφραση] = έτσι κι έτσι. 

έφκαιρους [ο] = ο αδειανός, ο άδειος, ο κενός από το ρ. [ε]φκ[ι]αιρώννου 
= αδειάζω, κενώνω π.χ. το φαγητό από το τσουκάλι στα πιάτα, και ’φκί-
ρωσι = άδειασε, κένωσε.

Εφορία Σχολείων και Εκκλησιών = Ήταν το ένα από τα δύο Σώμα-
τα της εσωτερικής διοίκησης των χριστιανών, τα εκλεγμένα από το λαό 
που αποτελούσαν την Δημογεροντία, τα οποία λειτουργούσαν υπό την 
προεδρία του αρχιερατικού επιτρόπου. Τα καθήκοντα της Εφορίας ήταν: 
α] η συντήρηση των σχολείων και των εκκλησιών, των νεκροταφείων 
κλπ. β] η είσπραξη των εσόδων για τη λειτουργία των ανωτέρω και γ] 
ο διορισμός δασκάλων, ψαλτών, και η παρακολούθηση της λειτουργίας 
των σχολείων, των εκκλησιών κλπ. Ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες η Δημο-
γεροντία με την Εφορία και γι’ αυτό ο Κ. Λαμέρας ονομάζει τον θεσμό 
Εφοροδημογεροντία. Ο γραμματέας της Δημογεροντίας και της Εφορίας 
ήταν ένας από τους Εφόρους, ο πλέον ενδεδειγμένος για την ακεραιό-
τητα και το ήθος του, ενώ άλλος Έφορος ήταν ο ταμίας της Εφοροδη-
μογεροντίας. Τα έσοδα για τα σχολεία και τους ναούς ήταν: α] από τα 
δίδακτρα των μαθητών των σχολείων, 20-30 γρόσια ετησίως β] από τους 
δίσκους των εκκλησιών, γ] από τα κεριά των ναών, δ] από τις διαθήκες, 
ε] από τη φορολογία της προίκας, μετρητά ή χτήματα, στ] από τη σύ-
νταξη των επισήμων εγγράφων [προικοσύμφωνα, διαθήκες, πωλητήρια, 
μεταγραφές κλπ.], ζ] από την ενοικίαση των κτημάτων της Κοινότητας, 
η] από τα αφιερώματα, θ] από τη δεκάτη επί των προϊόντων [πλειοδο-
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τούσαν οι χριστιανοί και στη συνέχεια ο πλειοδοτών απέδιδε τη διαφορά 
στην Εφορία], ι] από πρόστιμα [π.χ. διάλυση του αρραβώνα, σ’ αυτή μά-
λιστα την περίπτωση όπως αναφέρει ο Κ. Λ. ήταν μεγάλο, 31 λίρες, από 
τις οποίες οι 20 δίνονταν στον αδικηθέντα, 10 έμπαιναν στο ταμείο και 
1 έπαιρνε ο δεσπότης ως επικυρών την διάλυση του αρραβώνος]. Στην 
Εφοροδημογεροντία τηρούνταν βιβλία πρακτικών, και οι εισπράξεις γί-
νονταν επί διπλοτύπων. Κάθε 1η του μηνός ετοιχοκολλείτο απολογισμός 
εσόδων-εξόδων. Μέχρι το 1888 η εκλογή και ο διορισμός των δασκάλων 
γινόταν από μια συνέλευση που απαρτιζόταν από τους 6 Δημογέροντες, 
τους 6 Εφόρους, 3 μουχτάρηδες και τους 6 ιχτιάρηδες, υπό την προεδρία 
του αρχιερέως [του μητροπολίτη] ή του επιτρόπου του. Από τον Γεώργιο 
Εμμ. Τσακίρη [παπα-Γρηγόριο] και μετά, δηλ. από το 1888 και μετά, η 
διοίκηση της εκπαίδευσης, η εκλογή και ο διορισμός των δασκάλων και 
η επίβλεψη της λειτουργίας των σχολείων, ανετέθη αποκλειστικά στην 
Εφορία. Οι Έφοροι ήταν 6 τον αριθμό [2 από κάθε ενορία του Λιβισιού] 
όπως και οι Δημογέροντες. [Κ. Λ.]. 

εφταλοΐτικο μαντήλι = μαντήλι χρωματιστό [εφταλοΐτικο = με 7 χρώμα-
τα] πλουμισμένο, που το φορούσαν στους ώμους οι γυναίκες ή σκέπαζαν 
με αυτό τα δώρα που πήγαιναν σε συγγενείς, φίλους, και προπαντός στους 
συμπεθέρους. 

εφταναθιματισμένους [ο] = ο εφτά φορές αναθεματισμένος [από τα πιο 
συνηθισμένα λιβισιανά αναθεματίσματα, περισσότερο χαριτολογώντας, 
σαν χαϊδευτικό, παρά σαν κατάρα ή βρισιά]. 

έφχιους [ο] και θηλ. η έφχισσα = ο όφιος, είδος πράσινης σαύρας. 

έχρεια [η] = η χρεία, η ανάγκη.

έψη [η] = η όψη, η θωριά.

έψημαν [το] = το πετιμέζι, από το βρασμό του μούστου μετά από ένα 
ορισμένο τρόπο καθαρισμού και βρασμού του. 
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ζαβός [ο] = ο ανάποδος, ο τρελός, ο παλαβός, ο ηλίθιος. 

ζαβώννου [ρ.] = διαστρέφω.

ζαγκούλιν [το] = το δαιμόνιο, το αερικό, το μικρό ξωτικό. 

ζακόνιν [το] = η συνήθεια, το έθιμο [Π1 αρ. παρ. 1114: «κάθα τόπους και 
τύπους, κάθα τόπους κι ζακόνιν [και συνήθεια]». 

ζαμάνιν [το] = χρόνος παλαιός, παλαιά εποχή, πολύς καιρός πριν [προοί-
μιο παραμυθιού: «ιμι κανέν κιρόν και μι κανέν ζαμάνιν...» [μια φορά κι 
έναν καιρό] [τούρκ. zaman].

ζαμπάκιν [το] [πληθυντ. τα ζαμπάκια] = τα ζουμπούλια, τα μερσίντζικα 
στα Λιβισιανά, τα μανουσάκια. 

ζάρακας [ο] = το σκουλήκι του τυριού. 

ζαράριν [το] = η ζημιά [τούρκ. zarar] Π1 αρ. παροιμ. 882: «του φόρτσουν 
του ξύδιν, στου κάπιν του ζαράριν» [ζημιά στο πιθάρι του]. 

ζαρπούκα [η] = η τσαμπούνα, ο αυλός. 

ζαπτιές [ο] = ο χωροφύλακας, και ζαπίτης = ο αξιωματικός [τούρκ. zabit].

ζαττίν [συμπερασμ. σύνδεσμος] = γιατί, έτσι κι αλλιώς. 

ζαχρές και ζεχρές = η τροφοδοσία [τούρκ. zahire]. 

ζάφτι [το] = η χαλιναγώγηση [τούρκ. zafti].

ζαφέδια ή και ζεϊφέτιν [το] = η διασκέδαση, το συμπόσιο [έκφρ: «κάνω 
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ζαφέτιν» = διασκεδάζω] [τούρκ. ziya fet]. 

ζβαλού [ρ.] αόρ. ζβάλησα = ασφαλίζω, κλειδώνω. 

ζβάννου [ρ.] = σφάζω [παρατατ. έζβαννα αόρ. έζβαξα, μέλλων θα ζβάξου]. 

ζβανάς [ο] = γεωργικό εργαλείο για το κλάδεμα των αμπελιών κυρίως, 
είδος σουγιά με καμπλυλωτή κόψη και δόντια σαν μικρό πριόνι. 

ζβιδόνιν [το] = η κίτρινη μικρή σφήκα [ηχητική λέξη από τον ήχο των 
φτερών του εντόμου]. 

ζβουγγαλλιά [η] = η σκούπα, με κανονική λαβή ή ξύλινο κοντάρι, που 
την έφτιαχναν με ειδικό θάμνο. 

ζεβζέκης [ο] = ο ανάποδος άνθρωπος [τούρκ. zevzek]. 

ζεϊπέκια [τα] = οι άτακτοι ένοπλοι [τούρκ. zeybek]. 

ζεμπίλιν [το] = το δοχείο πλεκτό ή πλαστικό που το χρησιμοποιούσαν 
για οικοδομικές εργασίες ή για μεταφορά προϊόντων ή απαραιτήτων του 
σπιτιού. 

ζερβός και ζαρβός [ο] = ο αριστερόχειρας, που τον έλεγαν και ζεβροκου-
τάλα ή ζερβοκουτάλα, και ζερβά [επίρ.] = αριστερά, όπως και: ζερβά-
ορτά = αριστερά-δεξιά. 

ζερτελί [το] = το βερίκοκο [αλλιώς καΐσι και καϊσάκι], τούρκ. zerdali.

ζεύκιν, αλλά και ζέφκιν [το] = η διασκέδαση. 

ζέφου [ρ.] = χτυπώ [π.χ. στο κεφάλι]. 

ζέχνω [ρ.] = βρωμάω, μυρίζω άσχημα [από το ρ. όζω]. 

ζεχριάδοι [οι] = οι κάμαρες. 

ζητώ [ρ.] = εκτός της κλασικής έννοιας του ζητώ, αναζητώ, το ρ. είχε 
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και την έννοια του οίστρου των θηλυκών αγελάδων π.χ. που «ζητούν» με 
μουγκρίσματα, την συνουσία για αναπαραγωγή. 

ζιζηρού [ρ.] και ζιζηρίννου = υποφέρω, τσιτσιρίζομαι, πονάω [π.χ. έκφρα-
ση: «ζου κι ζιζηρού» = ζω και ζένομαι]. 

ζίζηρας [ο] = ο τζίτζικας. 

ζίνα [η] = η σπίθα της φωτιάς του τζακιού κλπ. 

ζιντάνιν [το] = το βαθύ σκοτάδι [και ζουντάνιν Ν.Α. σελ. 92].

ζορλαμάς [ο] = η φλεγμονή των χεριών ή των δακτύλων, η παρωνυχία, η 
φίμωση κλπ. 

ζορλατού [ρ.] = πιέζω, σπρώχνω, ενοχλώ. 

ζουμακκιάννου [ρ.] = ζουλάω πεπόνι [κυρίως], μήλο, ψωμί κλπ. 

ζουμπούλι [το] = το ζαμπάκι, το μερσίντζικο, το μανουσάκι [τούρκ. sümbül].

ζουλούμιν [το] = η αδικία [τούρκ. zulüm].

ζουππίν [το] = ο βρεγμένος, το βρέξιμο [φράση: «ιγένηκάμουν ζουππίν» 
= βραχήκαμε μέχρι το κόκαλο]. 

ζόππα [η] = το ρόπαλο. 

ζούσια [η] = η μέση, η οσφύς

ζούρνα [η] = ο ζουρνάς, η πίπιζα [τούρκ. zurna]. 

ζόριν [το] = η πίεση, το ζόρισμα [φράση: «ζόρι ζορινά» = με το ζόρι, ντε 
και καλά] [τούρκ. zor].

ζορπάς και ζορμπάς [ο] = ο αναρχικός, ο ζόρικος [και ζορπαλίκιν [το] = 
η ανταρσία, η αναρχία] [τούρκ. zorba = ο αυθαίρετος] και ζορμπαλίκι = 
το νταηλίκι.
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ζούμπερον [το] = ζώο αιμοβόρο, θηρίο, αλλά και το ξωτικό.

ζυγιά [η] και πληθ. οι ζυγιές = το ζευγάρι, τα ζευγάρια.

ζύγιν [το] = τα σταθμά, το βάρος, και ζυγαριά [η] = η ζυγαριά, η πλάστιγγα. 

Ζωοδόχου Πηγής [εορτή] ή «της Μπαλαίστρας» = η γιορτή της Ζωο-
δόχου Πηγής πέφτει την Παρασκευή της Διακαινισίμου και έτσι υπάγεται 
στους εορτασμούς του Πάσχα. Στο Λιβίσι την ημέρα αυτή μαζεύονταν οι 
Λιβισιανοί «στου Τσακίρη το χωράφιν» κατά τον Ν. Εμμ. Κ. και έκαναν 
αγώνες ελληνορωμαϊκής πάλης. Μαζεύονταν νωρίς το απόγεμα κατά τις 2 
η ώρα μ.μ. παλαιστές από την Άνω, Μέση και Κάτω ενορία. Οι παλαιστές 
γυμνώνονταν από τη μέση και πάνω και πάλευαν επί του εδάφους πάνω σε 
καναβάτσο. Οι αγώνες άρχιζαν από τους μικρούς την ηλικία παλαιστές και 
άφηναν τελευταίους του μεγάλους, τα «πάσια», τους αρχιπαλαιστές. Δεν 
υπήρχαν διαιτητές και βραβεία. Νικούσε όποιος έριχνε τον άλλο παλαιστή 
και τον κρατούσε με την πλάτη στο έδαφος. Επί αμφιβολίας έδιναν το δίκιο 
σε αυτόν που το είχε, οι γεροντότεροι. Οι παλαιστές χτυπούσαν τα χέρια 
στους μηρούς, καθώς συσπειρώνονταν αντιμέτωποι και ο κόσμος γύρω 
τούς παρότρυνε με τα «άντε πεβλιμάνη μου», «άντε ασλάνη μου» κλπ. 
Πάλευαν ζευγάρια και οι νικητές δεν συνέχιζαν. Ο νικητής έδινε το χέρι 
στον ηττημένο και εύχονταν και οι δυο «και του χρόνου». Δεν δημιουρ-
γούνταν δυσαρέσκειες, έπαιρναν όλοι μέρος στον αγώνα, γιατί αυτό ήταν 
το έθιμο που το αγαπούσαν και το συνέχιζαν. Ήταν τιμή για τον νικητή, 
η νίκη. Οι ΜακρηνοΛιβισιανοί εκτιμούσαν τους αγώνες πάλης και τους 
αθλητές του αγωνίσματος και τιμούσαν τους νικητές, όπως και οι Τούρκοι 
επίσης εκτιμούσαν τη σωματική ρώμη και εκτιμούσαν και σέβονταν ιδιαί-
τερα τους νικητές της «Μπαλαίστρας». Στη Νέα Μάκρη συνεχίστηκε το 
έθιμο της Μπαλαίστρας της Ζωοδόχου Πηγής μόνο στην πρώτη γενιά των 
μικρασιατών Νεομακρηνών, αλλά γρήγορα έσβησε. Οι αγώνες γίνονταν 
στην κεντρική πλατεία γύρω από το πεύκο, μέχρι και λίγο μετά την Κατοχή. 
Ονομαστός παλαιστής ο γέρο-Γιάννης Καραγιάννης, με μεγάλη σωματική 
δύναμη και μεγάλος τεχνίτης στα καρβουνοκάμινα. 

ζώστρα [η] = η ζώνη. 

ζώχτου [ρ.] = διώχνω. 
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η = το άρθρο του θηλυκού γένους. 
Αλλά και το μόριο του λόγου που μπαίνει σαν άρθρο σε όλα τα αρσενικά 
ονόματα στο Λιβισιανό γλωσσικό Ιδίωμα. 

ή και γή [διαζευτικός σύνδεσμος] = π.χ. γή ισύ, γή ικείνους [ή εσύ ή 
εκείνος].

ηλιάννου [ρ.] και νηλιάννου και λιάννου = ηλιάζω, απλώνω στον ήλιο. 

ηλιόκαμμαν [το] = το κάψιμο από τον ήλιο. 

ηλιόκαντουν [το] = το ηλιοκαμένο λείψανο. 

Ηλιού Λουίζος = Από τους πρώτους μαθητές του Μ. 
Μουσαίου. Γεννήθηκε το 1861. Διδάκτωρ φιλολογίας 
του Παν/μίου Αθηνών. Δίδαξε στα Σχολεία της Μάκρης 
για λίγα χρόνια, έπειτα τον κάλεσαν και πήγε καθηγητής 
στο Ροβέρτειο Λύκειο Κων/πόλεως. Το 1885 μετέφρα-
σε και εξέδωσε την «Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσο-
φίας» του Β. Κουζ, και το 1889 το έργο «Φιλοσοφική 
κατά Χριστόν Ηθική». Ο Λουίζος Ηλιού ήταν επίλεκο 
τέκνο του Λιβισιού και επιστήμων με μεγάλες αρετές. 
Πέθανε στην Αθήνα το 1920 σε ηλικία 59 ετών. [Κων/
νος Λαμέρας]. 

ηντικιάννουμου [ρ.] = συγκρίνομαι, και ηντίκιασμαν [το] = η σύγκριση. 

Ηρακλείδης ο Τελμησσεύς = Σοφιστής του 2ου αι. μ.Χ. από επιφανή οικο-
γένεια της Τελμησσού ή της Ξάνθου. Σπούδασε στην Αθήνα υπό τον Ηρώδη 
τον Αττικό και τον Αριστοκλή. Συνέγραψε «Το Πόνου Εγκώμιον». Υπηρέ-
τησε στη Ναύκρατη της Αιγύπτου και έπειτα έγινε καθηγητής σε ρητορική 
Σχολή των Αθηνών. Έπειτα δίδαξε φιλοσοφία στη Σμύρνη, όπου έγινε Επώ-

Ο Λουίζος Ηλιού, 
φιλόλογος 

(1861-1920).
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νυμος Άρχων. Ευεργέτης και δωρητής στη Σμύρνη, επέστρεψε στη Λυκία 
όπου και πέθανε [Σάββας Πασχαλίδης εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 3]. 

ήρα [η] = η αίρα, ζιζάνιο των δημητριακών.

ησκιαίνουμου [ρ.] = ντρέπομαι. 

ησυχάννου [ρ.] = ησυχάζω, καταπραΰνω. 

ησυχία [η] = η αταραξία, και ήσυχους [ο] = ο ήρεμος, ο πράος. 
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θαμάννουμου [ρ.] = απορώ, θαυμάζω, πχ. θαμάννουμού σι = θαυμάζω, 
απορώ για σένα, παραξενεύομαι. [Μ. Μ. «Βατταρισμοί»]. 

θάμασμαν [το] και θάμμαν [το] = το θαύμα. 

θαμασμένους [ο] = ο θαυμάσιος, ο θαυμαστός, ο τεράστιος [Μ. Μ. «Βατ-
ταρισμοί»]. 

θανατικόν [το] = ο λοιμός, η ασιατική πανώλης [Μ. Μ. «Βατταρι-
σμοί»]. 

θανή [η] = η ταφή, αλλά και τα έθιμα της ταφής και της κηδείας.

Θαρανός και Θαρρινός = Ένας άγιος σπάνιος για το ορθόδοξο Εορτολόγιο. 
Στο Λιβίσι υπήρχε ξωκκλήσι μέσα στην κωμόπολη, που ο Κ. Λαμέρας το 
χαρακτηρίζει «νεότερο» και σχολιάζει: «Στη νήσο Σύμη υπάρχει ναός του 
αγίου Θαρρινού ή Ταξιάρχου Μιχαήλ και επίσης επώνυμον Θαρρινός. 
Εξ αυτού εικάζεται και ο εν Λιβισίω ναός του αγίου Θαρρινού»... Στη Ν. 
Μάκρη υπήρχε μικρό όνομα Θαρανός που γιόρταζε των αγίων Θεοδώρων. 

θαρού [ρ.] = νομίζω [παρατατ. ήθάρηννα], αλλά και θαρεύγου ρ. = νομί-
ζω, θαρώ.

Θέατρο της Μάκρης = το αρχαίο θέατρο της Μάκρης που ανακαλύφθη-
κε σχετικά πρόσφατα. Βρίσκεται στην έξοδο της πόλης προς το Λιβίσι, σε 
όχι πολύ καλή κατάσταση. 

θεία και θειά, θείος και θειός = η προσφώνηση θεία, θείος ήταν η πιο 
συν ηθισμένη στους ΜακρηνοΛιβισιανούς. Όλοι οι άντρες και οι γυναί-
κες, είτε ήταν συγγενείς είτε όχι, ονομάζονταν από τα παιδιά, αλλά και 
από τους μικρότερους από αυτούς άντρες και γυναίκες «θείοι» και «θεί-
ες», και αντίστοιχα «θειές» και «θειοί». 



~99~

To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

Μάκρη. Σε πρώτο πλάνο: τα λείψανα του θεάτρου της Τελμησσού (C. Fellows). 
(Από το βιβλίο «Ιωνία. Οι Έλληνες στη Μικρασία», εκδ. Αδάμ.)

Στο κέντρο της Μάκρης αποκαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια, μετά από σωστικές 
ανασκαφές που συνεχίζονται, ένα μεγάλο αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

(φωτ. Μιλτιάδης Βράτσος).

θειό– = σαν πρώτο συνθετικό επιθέτων απαντάται σε πολλές περιπτώ-
σεις, με πιο συνηθισμένες τις εξής:
–θειόλουλλος [ο] [θειόλουλλη [η] = ο θεότρελος, η θεότρελη. 
–θειόρατους [ο] [θεόρατη [η] = ο πελώριος, η πελώρια. 
–θειουνήστικους [ο] [θειονήστικη [η] = ο θεονήστικος, η θεονήστικη 
[Μ. Μ. «Βατταρισμοί»]. 
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θέκε [προστακτική του θέτω] = στρώσε μου να ξαπλώσω για να κοιμηθώ, 
επίσης θέκε και θέκι, πάλι στην προστακτική σημαίνει: βάλε, τοποθέτησε 
[κάτι κάπου]. 

Θεοφάνεια ή Φώτα = Τα Θεοφάνεια στη Μάκρη εορτάζονταν με μεγάλη 
λαμπρότητα. Μετά την ακολουθία στον ναό του αγίου Νικολάου κατέβαι-
ναν εν πομπή προς το Κορδόνι [Κορδόνι = η προκυμαία της Μάκρης] με 
λάβαρα και όλους τους προύχοντες με πρώτο τον Χατζη-Νικόλα Λουιζίδη 
ντυμένον με τη στολή του πασά, οι δάσκαλοι με τα παιδιά των σχολείων 
και πολλοί Λιβισιανοί. Έρχονταν επίσης να παραστούν και πολλοί πρού-
χοντες Τούρκοι. Στην προκυμαία τα καράβια άνοιγαν μέρος εκεί που θα 
έπεφτε ο σταυρός ή έκαναν μεγάλους κύκλους. Τον Σταυρό τον έριχναν 
χωρίς κορδέλα, κι εκεί που συνήθως τον έριχναν το νερό είχε βάθος 6-8 
μέτρα. Όποιος έπιανε το Σταυρό, τον σήκωνε ψηλά και τον έδινε στον 
παπά. Όλα τα καράβια στο λιμάνι σφύριζαν, ο κόσμος φώναζε «ζήτω». Ο 
βουτηχτής που είχε πιάσει το Σταυρό και η παρέα του, γύριζαν σε όλα τα 
σπίτια και τα καταστήματα και μάζευαν λεφτά, «το δώρον τους» [Νικ. 
Εμμ. Καραγεωργίου]. Στην πομπή των Θεοφανείων συμετείχαν μεταξύ 
άλλων και πολλά μέλη της συντεχνίας των παπουτσήδων της Μάκρης 
σαν ομάδα, γύρω από το διοικητικό τους συμβούλιο και κρατώντας στα 
χέρια-ένας από αυτούς – την εικόνα της αγίας Βαρβάρας, που πιθανότατα 
ήταν η προστάτισσα αγία της συντεχνίας. 

θεριακλής [και τεριακκής] [ο] = ο μανιώδης καπνιστής [και όχι μόνο], 
αυτός που απολαμβάνει κάτι και που του αρέσει κάτι [τούρκ. tiryaki].

θέρμη [η] = η ελονοσία. 

θηλιά [η] = η θηλιά, ο βρόχος από κλωστή, σπάγγο ή σκοινί. 

θηλύκιν [το] = η κουμπότρυπα.

θηλύκωμα [το] = το κούμπωμα.

θηλυκώννω [ρ.] = κουμπώνω, ταιριάζω, συνδέω. 

θηριεύγου [ρ.] = αυξάνομαι υπερβολικά, θεριεύω. 



~101~

To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

θηριακουμένους [ο] = ο πελώριος, ο μεγαλόσωμος και δυνατός [Μ. Μ. 
«Βατταρισμοί»]. 

θουριά [η] = η όψη.

θουρού [ρ.] = θεωρώ, βλέπω [παροιμ.: «οπού πεινά ψουμιά θουρά κι 
οπού λιμάσσει πίττις / κι οπού ’νιν απαπούτσωτους παπούτσα μι τις 
μύττις»].
 
θρύμμαν [το] = το τρίμμα του ψωμιού, του παξιμαδιού κλπ. 

θρυμμαλλιάννου [ρ.] = κάνω τρίμματα το ψωμί, την πίτα, το παξιμάδι κλπ. 

θρύμπι [το] και τρύμπι = είδος άγριου θυμαριού με ευωδιά ανάμεσα στο 
θυμάρι και τη ρίγανη. Το ξερό τρύμπι το έκαναν σκουπάκια για το τζάκι ή 
το έβαζαν πώμα στις στάμνες του νερού. 

θυμιάννου ή θυμιατίζου [ρ.] = προσφέρω θυμίαμα με λιβάνι ή βάγια στις 
εικόνες των αγίων του σπιτιού, είτε για ξεμάτιασμα, είτε στους εσπερι-
νούς των Σαββάτων ή των εορτών. 

θυμιατούριν [το] = το θυμιατό του σπιτιού, μπρούτζινο ή πήλινο. Τα θυ-
μιατούρια τα φύλαγαν στο εικονοστάσι ή στην τσιμιά, στο γείσο δηλ. 
πάνω από το τζάκι.

θυμουνιάρης [ο] = ο οξύθυμος, αυτός που θυμώνει εύκολα. 

θωρού ή και θουρού [ρ.] = βλέπω, κοιτάζω, παρατηρώ, και θώριν = η όψη.
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Λαϊκή Ιατρική-Ιατροί-Περίθαλψη στη Μάκρη και το Λιβίσι = Μέχρι 
το 1872 που ήρθε στη Μάκρη ο γιατρός Βασίλειος Σαράφης [«ο μεγάλος 
γιατρός» για τους Λιβισιανούς] σπουδαγμένος στην Αθήνα και στο Πα-
ρίσι, οι δυο πόλεις δεν είχαν επιστήμονες γιατρούς. Υπήρχαν πρακτικοί 
γιατροί και μαίες [μαμμές]. Τα δόντια τα έβγαζαν οι κουρείς [μπαρμπέ-
ρηδες] με ειδικά εργαλεία, τις τάγρες. Επόμενο λοιπόν ήταν να αναπτυ-
χθεί εντωμεταξύ η λαϊκή ιατρική που είχε δυο πόλους: την ιεροτελεστία 
[το μαγικό στοιχείο] και τη χρήση βοτάνων. Στη Μάκρη και στο Λιβίσι 
δεν υπήρχε νοσοκομείο. Μετά τον Σαράφη είχαν αρκετούς γιατρούς στη 
Μάκρη και στο Λιβίσι, Μακρηνούς και Λιβισιανούς. Ένας από τους πιο 
σημαντικούς ήταν ο Βασίλειος Μουσαίος, γιος του Μ. Μουσαίου [1866-
1928] που σπούδασε στην Αθήνα και στη Γαλλία. Ο Βασίλειος Μουσαίος 
είχε τον τίτλο του πασά και ήταν φλογερός πατριώτης. Γύρω στο 1909-
1910 κατέφυγε στη Σμύρνη με την οικογένειά του γιατί απειλούνταν η ζωή 
του ίδιου και της οικογενείας του από τους Τούρκους για την πατριωτική 
του στάση. Το 1919 ήρθε στη Μάκρη με αποστολή του Ερυθρού Σταυρού 
φέρνοντας φάρμακα και τρόφιμα. Οι προύχοντες της Μάκρης και του Λι-
βισιού του έδωσαν έγγραφα για να τα διαβιβάσει στον Ελευθέριο Βενιζέ-
λο για το Συνέδριο της Ειρήνης του Παρισιού. Όμως οι Τούρκοι άνοιξαν 
τη βαλίτσα του και του τα έκλεψαν, και στη συνέχεια επιχείρησαν να 
τον συλλάβουν. Ο Β. Μουσαίος με τη βοήθεια κάποιου καπετάνιου που 
του είχε σώσει τη ζωή, μπόρεσε να διαφύγει την τελευταία ώρα. Άλλοι 
ΜακρηνοΛιβισιανοί γιατροί που αναφέρονται είναι οι: Χριστόδουλος 
Παπαδουλής, καλός γιατρός και θερμός πατριώτης, Αλέξανδρος Σπανός, 
Άγγελος Τσακίρης, και για τους από εδώ μικρασιάτες πρόσφυγες ο Κων/
νος Λαμέρας κυρίως, και επίσης ο Νικόλαος Καραβασίλης. Ονομασίες 
ασθενειών: θέρμη [ελονοσία], φθίση [φυματίωση], πούζα [βουβωνοκή-
λη], σαρλούκιν [ίκτερος] και χρυσή [ίκτερος], σάρα [επιληψία], ανεμοπύ-
ρωμα [ερυσίπελας], λίλιρας [ιλαρά] κ.ά. Θεραπείες: υπήρχαν θεραπείες 
για: τον ίκτερο [σαρλούκιν], το ανεμοπύρωμα, το ξένο σώμα στο μάτι, το 
κριθαράκι, τον κοκκύτη, τις άφθες, την ελονοσία [θέρμη], τον καταρρά-
κτη, την αναιμία κ.ά. 
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ιγιχτίννου [ρ.] = γκρεμίζω, τούρκ. yikmak = γκρεμίζω [παροιμία αρ. 
1503: «ιγίχτισις του χρίμιν» = γκρέμισες το φράχτη].

ιγκιά [η] = το βαμβακερό νήμα [παροιμία: «κλώθουν την ιγκιάν μι του 
ανασσουνούν τουν» = [αυτές] κλώθουν το νήμα με το πάσο τους, δηλ. 
πάνε με το πάσο τους, λάου-λάου, αλλά και δεν ανέχονται καμιά πίεση. 

ιγλιατισμένους [ο] = ο τροχισμένος π.χ. ταχράς, κοσόρα κ.ά. εργαλεία, 
αλλά και μεταφορικά αντίστοιχα. 

ιγρύππους [ο] = είδος μεταξωτής ραφής που ενώνει τις ραφές της μετα-
ξωτής γυναικείας πουκαμίσας [από τα «Μικρασιατικά Χρονικά» τ. 14ος 
[Καλλ. Μ-Μ.].

ίδιους [ο] και γίδιους = ο ίδιος, [εδώ αναγράφεται: για την τόσο συνηθι-
σμένη φράση του Ιδιώματος: «γίδιους κι πιτήδιους» = ίδιος κι απαράλ-
λαχτος]. 
 
«Ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας» [το] = Νικολάου Ανδριώτη Καθηγ. 
Παν/μίου Θεσσαλονίκης έκδ. Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 
1961 [σελίδες 125]. Γλωσσολογική μελέτη, όπου εξετάζονται τα μορφο-
λογικά, φωνητικά, συντακτικά στοιχεία και παράγωγα του Λιβισιανού 
γλωσσικού Ιδιώματος. Μέρη: Φωνητική, Μορφολογία, Σύνταξη, Λεξι-
λόγιο. Με την έρευνα του Νικ. Ανδριώτη αποδεικνύεται ως αστήρικτη η 
άποψη του Γ. Ν. Χατζιδάκι και Ρ. Κρέτσμερ ότι το Ιδίωμα του Λιβισιού 
ανήκει στην ομάδα των βορείων Ιδιωμάτων της νέας ελληνικής γλώσ-
σας. Και υποστηρίζεται ότι: «Το Ιδίωμα του Λιβισιού είναι οργανικά 
άσχετο προς τα ελλαδικά, βόρεια και νότια, και έχει στενούς δεσμούς 
με τα Μικρασιατικά [Πόντου, Καππαδοκίας, Φαράσων και Σίλλης], 
πράγμα που είχε υποστηρίξει και ο R. M. Dawkins, με κάποια όμως 
υποτίμηση της επίσης στενής συγγένειάς του προς τα Ιδιώματα των 
Δωδεκανήσων». 

ικατσίρτησιν [ρ.] [απαντώμενο μόνο στον αόριστο] = έφυγε, διέφυγε, 
έφυγε μέσα από τα χέρια μας [φράση: «ικατσίρτησιν τουν τενεκκέν 
μέσα στουν λιχτρόν» [του, της] έφυγε ο ντενεκές μέσα στο πηγάδι]. 
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Το βιβλίο «Το Ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας», του Καθ. Νικολάου Π. Ανδριώτη, 1961.

ικράμια [τα] = οι τιμές [οι κοινωνικές τιμές και οι δόξες]. 

ιλλιάτσα [η] = η σταλιά [παροιμ. 1435 Καλλ. Μ-Μ.: «σήκωσι μιάν ιλ-
λιάτσαν τημ πάνου πέτραν του μύλου» = σήκωσε μια σταλιά την πάνω 
πέτρα του μύλου]. 

ιλλιάναν [αορ. του λιαίνου] [ρ.] = λιγοστεύω, [αόρ. ιλλιάναν = λιγόστε-
ψαν]. 

ιντικιάννουμου [ρ.] = συγκρίνομαι [βλέπε και παροιμ. αρ. 513].
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ιννιάδες [οι] = τα πεντόβολα [παιχνίδι, όπως τα πεντόβολα. Στο παιχνίδι 
αυτό καθώς το έπαιζαν τα κορίτσια, έλεγαν: «ήρτιν η Χασάνης κι έφεριν 
γλυστρίδις / να γλυστρούν τα χέρια κι να ππέφτουν οι ιννιάδες»]. 

ιππαάρτηννιν [ρήμα στον παρατατικό] = έσκουζε [φράση: «ηππαάρτην-
νιν σαν τουν τανάν» = έσκουζε σαν τον ταύρο]. 

ιπίκιν [το] = ο στόχος [τούρκ. ibik]. 

ίσκα [η] = είδος μανιταριού που αναπτύσσεται στους κορμούς των δέ-
ντρων και ξεραμένο χρησιμοποιείται σαν προσάναμμα. Για τους ανθρώ-
πους μεταφορικά: «ανάβει σαν την ίσκαν» = θυμώνει εύκολα, γρήγορα 
σαν την ίσκαν, αλλά επίσης και «κρυολογεί σαν την ίσκαν». 

ιστιμαίρου [ρ.] = λογαριάζω [αρ. παρ. 394: «την πορτήν του δύναμην 
ιστιμαίρει»].

ιφταρμός [ο] = ο οικτιρμός. 

ίφ [επιφώνημα] = επιφώνημα επί δυσωδίας [κοπράνων κλπ.].

ιφτιράς [ο] και πληθυντικός οι ιφτιράδοι = η συκοφαντία [τούρκ. iftira]. 

ιχτιάρηδες [οι] = οι διοικητικοί υπάλληλοι [βλέπε: Διοίκηση Μάκρης και 
Λιβισιού]. 
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κάαμαν [το] = το κάμωμα [Ιωσήφ Χαριτωνίδης σελ. 83].

καβάδιν [το] = το κυριότερο μέρος της επίσημης, νυφικής φορεσιάς των 
Λιβισιανών γυναικών. Με τον όρο καβάδιν [το]-καβάδια [τα], εννοούσαν 
την όλη επίσημη νυφική φορεσιά. Η κυριακάτικη φορεσιά των γυναικών 
ονομαζόταν σουπάνια [τα]. [βλέπε λήμμα: Φορεσιά] [μσν. καβάδιον].

καβάκι [το] [πληθυντ. τα καβάκια] = η λεύκα ή και ο πλάτανος [τούρκ. 
kavak = η λεύκα]. Στην είσοδο του Λιβισιού τρεις μεγάλες λεύκες δί-
πλα-δίπλα έδωσαν το χαρακτηριστικό για την τοποθεσία τοπωνύμιο «Τα 
τρία καβάκια» [παροιμ. 134 Π1: «αγ γές’ αρέσει γύρισι την καβά-
καν» = αν δεν σ’ αρέσει γύρισε τον πλάτανο [ερμηνεία Καλ. Μουσαίου-
Μπουγιούκου]. 

Λιβισιανή με τη στολή της (καβάδιν).
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καβάλλα [η] = η ιππασία, και καβαλλαρία [η] = το ιππικό, καβαλλάρης = 
ο ιππέας, και καβαλλικεύγου [ρ.] = ιππεύω. 

καβαράς [ο] = ο θόρυβος, ο καβγάς, η φασαρία [«ένας καβαράς κι έναν 
τσουμουχούριν πόνεχιμ [που δεν είχε] μέρους να πιράσει άθρωπους» = 
ένας θόρυβος και μια φασαρία που δεν είχε μέρος να περάσει άνθρωπος], 
[από το παραμύθι «Η Πεντάμορφη Χρυσομαλλούσα», της Καλλ. Μου-
σαίου-Μπουγιούκου σελ. 106].

καβγάς [ο] και καβγαλατώ [ρ.] = ο καβγάς, η φιλονικεία [τούρκ. kavga] 
και το επίθετο = καβγατζής.

καβγαλατώ = καβγαδίζω καθ’ έξιν, καβγαδίζω για ασήμαντη αφορμή. 

καβδουλιά [η] = θάμνος του λόγγου για προσάναμμα, το τριζοκούκκι 
[καβδουλιά = ηχητική λέξη, παράγωγη από το ρ. καίω]. 

καβούνιν [το] = το πεπόνι, [και το άγουρο πεπόνι = [κ]κελέκι [ν]. 

καβουρμάς [ο] = κομμάτια χοιρινό κρέας τηγανισμένο με λάδι, πιπέρι, 
πολύ αλάτι και μυρωδικά. Τα ψημένα κομμάτια τα έβαζαν σε πήλινα πι-
θάρια [κιούπια] στο λίπος τους ή πρόσθεταν λάδι, ώστε να καλύπτεται 
το κρέας και να μην έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Τον καβουρμά τον 
φύλαγαν για το χειμώνα και συμπλήρωναν με αυτόν την διατροφή τους 
[βλέπε και «Λαογραφικά» σελ. 35] [τούρκ. kavurma].

καγιάς [ο] πληθυντ. καγιάδοι [οι] = πέτρα, βράχος, όρος, ορεινό μέρος, 
βουνό. [Οι Τούρκοι το Λιβίσι το ονόμαζαν και το ονομάζουν και σήμερα 
Καγιάκιοϊ]. 

καγιάριν [το] = η πέτρα. 

καγκάγια [η] = η μεγάλη γυναίκα, η ασουλούπωτη, η άξεστη στους τρό-
πους και στη συμπεριφορά [χαρακτηρισμός πολύ υποτιμητικός για μια 
μεγάλη γυναίκα]. 

καγκάλεμαν [το] = το γαργάλημα [από το ρ. καγκαλεύγου = γαργαλάω]. 
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καγνίν [το] = η βοϊδάμαξα [τούρκ. kagni]. 

καζά [ο] και καζές-καζέ = η υποδιοίκηση, διοικητική περιοχή [ιεραρχικά 
η φθίνουσα διαβάθμιση έχει ως εξής: βιλαέτι [νομός], σαντζάκι [επαρ-
χία], καζά [υποδιοίκηση]. Η Μάκρη ήταν πρωτεύουσα του «πεσκαζέ» 
[υποδιοίκηση των πέντε επαρχιών] της περιοχής Μάκρης. 

κάζη[ι]ρας [ο] = ο τζίτζικας [ηχητική λέξη]. 

καζνιάκια [τα] = οι γύροι του κόσκινου [παροιμ. 150 Π1: «έκαμαν τουν 
τζίγκανουν βασιλιάν κι είδιν τουν πεύκουν κι είπιν: «άμμα καζνιάκια 
γένουντιν χα» = έκαναν τον τσιγγάνο βασιλιά και όταν είδε το πεύκο 
είπε: «μα τι ωραίοι κοσκινόγυροι γίνονται» [τα κλαριά του]. 

καζώννου [ρ.] [αόριστος κάζωσα] = δαγκάνω, τσιμπώ [λέγεται για το τσί-
μπημα της σφήκας ή της μέλισσας]. 

κάθα [αντωνυμ.] = κάθε [κάθε ένας, κάθε φορά κλπ.]. 

Καθαρράκτης [ο] = τοποθεσία του Λιβισιού στο όρος Αντίκραγος και σε 
μικρή σχετικά απόσταση από το Σύμπολον. Στο σημείο αυτό γράφει ο Κ. 
Λαμέρας και ο Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου, το νερό που τρέχει από μια από-
τομη πλαγιά του κομμένη σαν με μαχαίρι, σχηματίζει μικρό καταρράκτη 
που κινεί έναν αλευρόμυλο. Το «Καθαρράκτης» προφανώς προέρχεται 
από παραφθορά της λέξης καταρράκτης. 

κάθομαι [ρ.] [προφέρεται: κάθουμου] = εκτός της κοινής έννοιας, το ρήμα 
αυτό στο Λιβισιανό Ιδίωμα, μπροστά από άλλα ρήματα, χρησιμοποιείται 
σαν ρήμα του ενεστώτα διάρκειας π.χ. περπατού κι κάθουμου, που σημαί-
νει περπατώ διαρκώς, τρώου κι κάθουμου, γράφου κι κάθουμου κλπ. 

καϊμακκάμης [ο] = βαθμός στην ιεραρχία του τουρικού στρατού ή και 
της αστυνομίας, και καϊμακλίκι = υποδιοίκηση. Η Μάκρη με λιγότερο 
πληθυσμό από το Λιβίσι είχε ανώτερη διοίκηση, ήταν καϊμακλίκι. 

καθαρνού [ρ.] = καθαρίζω και ουσιαστ. το καθάρνισμαν = το καθάρισμα.

Καισάρεια [η] = πόλη στα ενδότερα της Μ. Ασίας όπου κατέληξε η 3η 
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εξορία των ΜακρηνοΛιβισιανών, το 1921. Πατρίδα του Μ. Βασιλείου 
και πρωτεύουσα της Καππαδοκίας. 

καΐσιν [το] = το βερίκοκο και καϊσιά η βερικοκιά.

κάκαδο [το] = η ξερή κρούστα πάνω στην πληγή, ή [συνηθέστερα] = 
κακάδι.

κακκάλα [η] = η [κακιά] δασκάλα [σαν απαξιωτικό υποκοριστικό]. 

κακκά [τα] = τα περιτώματα, και κακκανάκια [τα] = τα περιττώματα των 
βρεφών. 

κακκαλατού [ρ.] [και κακκαλατήννου] = σπρώχνω.

κακα– και κακο– = σαν πρώτο συνθετικό επιθέτων κυρίως, αλλά και ου-
σιατικών και ρημάτων για την παραγωγή αντίστοιχων μερών του λόγου 
ήταν σε μεγάλη έκταση στο Λιβισιανό γλωσσικό Ιδίωμα, όπως και το 
καλα-καλο [βλέπε λήμμα]. Ένα ευρύ σχετικά δείγμα: 

κακαρώνω [ρ.] = πεθαίνω.

κακόσαρκους = αυτός που δεν «κλείνουν» εύκολα οι πληγές του. 

κακουβάλλου [ρ.] = βάζω κακό με το νου μου, φοβάμαι μην έπαθε κάτι 
ένας δικός μου. 

κακουγέννα [η] = η γυναίκα που γεννάει δύσκολα. 

κακουζού [ρ.] = ζω στερημένα, τα φέρνω δύσκολα. 

κακουθάνατους [ο] = αυτός που πεθαίνει άδικα των αδίκων. 

κακουκαμουμένους [ο] = ο άσχημος, ο ασουλούπωτος. 

κακόγλωσσους [ο] = αυτός που έχει άσκημη γλώσσα, ο αναιδής, που 
κακομιλάει. 
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κακαναθρεμμένους [ο] = ο ανάγωγος, ο κακοήθης. 

κακάσκημους [ο] = ο πολύ άσχημος, ο δυσειδής [θηλ. η κακάσκημη]. 

κακιώννου [ρ.] = θυμώνω και κάκιωμαν [το] = ο θυμός, η οργή. 

κακόβολους [ο] = ο δύστροπος.

κακόμοιρους [ο] = αυτός που έχει άσκημη όψη, και μοίρα. 

κακόστρατους [ο] = αυτός που δεν έχει καλή τύχη στο δρόμο, στη στράτα. 

κακουγούμιν [το] = ο κακός οιωνός. 

κακουγραμμένους [ο] = ο άτυχος, ο δύσμοιρος, ο ατυχής. 

κακουκαμουμένους [ο] = ο δύσμορφος. 

κακουκαρτίννου [ρ.] = λυπώ, απογοητεύω κάποιον, δεν του κάνω το 
χατήρι. 

κακουμούτσουνους [και κακομούσουρους] [ο] = ο άσκημος στην όψη, 
ο δυσειδής.

κακουξουδιάννου [και κακουξουδεύγου]ρ. = σπαταλώ χρήματα. 

κακουπαθθαίννου [ρ.] = κακοπερνάω.

κακουπάου [ρ.] = πάω άσχημα [επί αρρώστων]. 

κακουπιρνού [ρ.] = κακοπαθώ, και κακουπέραση = η ταλαιπωρία. 

κακουρίζικους [ο] = ο κακορίζικος. 

κακουστουμαχιά [η] = η δυσπεψία.

κακουτουπιά [η] = η κακοτοπιά.
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κακουφαίνουμου [ρ. απρόσωπο στον γ΄ ενικό] = μου [σου κλπ.] κακο-
φαίνεται. 

κακουφουρμίννου [ρ.] = φλεγμαίνω [πληγή, τραύμα], και 
κακουφόρμισμαν [το] = η επιπλοκή, η φλεγμονή. 

κακουφτιαγμένους [ο] = ο κακοκαμωμένος. 

κακουφκαριστημένους [ο] = ο δυσαρεστημένος, ο ανικανοποίητος. 

κακουφκαρίστητους [ο] = ο αχάριστος. 

κακουλουού [ρ.] = κακαρίζω [ουσιαστ. το κακουλούισμαν = το κακάρι-
σμα].

«καλά» [τα] = τα γιορτινά ρούχα. Στους γάμους επίσης πήγαιναν για να 
δουν τα «καλά» της νύφης, δηλ. τα προικιά. Επίσης στην απάντηση «καλά» 
της ερώτησης -τι κάνεις; μια απάντηση -«κατ’ αντιλαβήν» όπως την χαρα-
κτηρίζει ο Κων/νος Λαμέρας, ήταν η φράση: «καλλίκια κι παλλούκια». 

καλαγκάθθιν [το] = το κακό σπυρί, ο «καλόγερος», [ή και ενδεχομένως 
ο άνθραξ] κατάρα: «καλαγκάθθιν να βγάλει η γλώσσα σου». 

καλαδαρφός [η] = τα παιδιά τα βαφτισμένα από τον ίδιο νονό ήταν καλα-
δαρφοί ή καλαδέρφια. Αλλά και τα παιδιά του νονού ήταν καλαδέρφια με 
το βαφτισιμιό κατά μια άλλη εκδοχή [ο Μιχ. Μουσαίος καταγράφει την 
πρώτη εκδοχή στους «Βατταρισμούς»]. 

καλάιν [το] = ο κασίτερος, και 
καλαϊτζής [ο] πληθυντ. οι καλαϊτζήδες = οι γανωτές, οι επικασιτερωτές, 
ένα από τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα των κατοίκων του Λιβισιού 
[βλέπε λήμμα «γαννωτζήδες», αλλά και Κων/νου Λαμέρα εκτεταμένη 
αναφορά γι’ αυτούς στο «Μάκρη και Ληβύσι Μ. Ασίας» 1964]. 

καλακουμάννα [η] = το καλαμένιο μασούρι του μεταξιού [του νήματος]. 
Έκφραση: «ατύρπητη καλακουμάννα» = ο άγαρμπος, ο άχρηστος, ο 
βλάκας [ή και «στούμπους» = ο βλάκας]. 
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Καλάμια [η] = Στη δεξιά μεριά του Κόλπου της Μάκρης γι’ αυτούς που 
εισπλέουν, υπάρχει όρμος που λεγόταν Καλάμια. Εκεί ανάβλυζε νερό με 
καθαρτικές ιδιότητες. Γύρω από τις πηγές υπήρχαν περί τα 15 στρέμ-
ματα καλλιεργήσιμης γης που την καλλιεργούσαν Λιβισιανοί. Μακρηνοί 
και Λιβισιανοί πήγαιναν μέχρι την Καλάμια την άνοιξη για να πιούν το 
καθαρτικό νερό. Η Καλάμια απέχει 7 χιλιόμετρα περίπου από το Λιβίσι. 
Ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός από το Λιβίσι στον Ταρσανά που είναι ένα 
από τα νησιά του Κόλπου της Μάκρης [ένα άλλο είναι το Μαλιονήσι 
κ.ά.]. Από την Καλάμια το 1915 προσπάθησαν να δραπετεύσουν οι νέοι 
του Λιβισιού για να μην πάνε στα αμελέ ταμπουρού, συνελήφθησαν και 
ακολούθησε η τραγωδία του Δενισλή, η καταδίκη και ο θάνατος πολλών 
προκρίτων του Λιβισιού και της Μάκρης, με πρώτο τον Γιάννη Αγιορείτη. 
[βλέπε λήμμα «Αγιορείτης Γ.»]. 

καλαμίδιν [το] = το καλάμι του ψαρέματος. 

καλάμιν [το] = το καλάμι, αλλά και η κνήμη. 

καλαμώννου [ρ.] = φτιάνω καλαμωτή-τές, π.χ. για τους μεταξοσκώληκες 
του σπιτιού. 

καλαμουτή [η] πληθυντ. οι καλαμουτές = Ήταν τετράπλευρες ορθογώνι-
ες κατασκευές από καλάμια διαστάσεων 2 επί 2 μ. που τις τοποθετούσαν 
στη «γουνιά» του Λιβισιανού σπιτιού, 6, 8 και 10 τον αριθμό και σε από-
σταση 20-25 εκατ. τη μια πάνω από την άλλη. Στις καλαμωτές σκορπού-
σαν οι κοπέλες τα φύλλα της μουριάς ως τροφή των μεταξοσκωλήκων 
μέσα στη διαδικασία της οικιακής τους σηροτροφίας, που ήταν πολύ δια-
δεδομένη στο Λιβίσι. 

καλαπόδιν [το] = εργαλείο των παπουτσήδων, ξύλινο ή μεταλλικό.

καλαπαλούκιν [το] και καλαπαλίκιν = η κοσμοσυρροή, ο όχλος, κόσμος 
και λαός, η βουή [τούρκ. kalabalik]. 

Καλαφάτης Κριεζής [παπα-Διονύσιος] = γεννήθηκε το 1871 και ήταν 
απόφοιτος του Διδασκαλείου Αθηνών. Στη Μάκρη ανέλαβε τη διεύθυν-
ση των Σχολείων, και όπως στο Λιβίσι η εκπαίδευση προήχθη από τον 
Γεώργιο Τσακίρη [παπα-Γρηγόριο] έτσι και στη Μάκρη από τον Κριεζή 
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Καλαφάτη. Ήταν σπουδαίος εκπαιδευτικός και πατριώτης. Μετά από 8 
χρόνια διδασκαλίας χειροτονήθηκε ιερεύς, ενώ εξακολουθούσε να διδά-
σκει. Το 1900 αναγκάστηκε να καταφύγει στην Αθήνα λόγω της πατρι-
ωτικής του δράσης κυνηγημένος από τους Τούρκους. Ιερεύς στον ναό 
του αγίου Λουκά Πατησίων και έπειτα στον ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής 
στην Αθήνα μέχρι το θάνατό του, το 1939 σε ηλικία 68 ετών. Το 1919 
πήγε στη Μάκρη-Λιβίσι, με αποστολή-κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού με 
τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα. Προ του 1922 μαζί με άλλους πατριώτες [Νικ. 
Καραβασίλη, Μακρή κ.ά.] ίδρυσε τον Παν-Λύκιο [Παλλύκιο] Σύλλογο 
που πρόσφερε πολλά στους προερχόμενους από τη Μ. Ασία, φοιτητές, 
μετανάστες κλπ. και έπειτα, μετά την Έξοδο, στους ΜακρηνοΛιβισιανούς 
πρόσφυγες. Σαν τοποτηρητής του μητροπολίτη της επαρχίας Πισιδίας, 
στη Μάκρη [φέρεται ότι ήταν αρχιερατικός επίτροπος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως] συνέβαλε σε πολλά στη διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων των χριστιανών, και μετά το ’22 συνετέλεσε κατά πολύ 
στην εγκατάσταση των 92 οικογενειών ΜακρηνοΛιβισιανών προσφύγων 
στην Ξυλοκέριζα Αττικής [Νέα Μάκρη]. Ως ιερεύς στο ναό της Ζωοδόχου 
Πηγής διετέλεσε πρόεδρος του φιλανθρωπικού σωματείου «Ζωοδόχου 
Πηγής». Ιδρυτής επίσης του φιλανθρωπικού συλλόγου «Μέριμνα» κ.ά. 

Καλαφάτης Μιλτιάδης = αδερφός του παπα-Διονυσίου, συνετέλεσε 
στην εκλογή και εγκατάσταση των ΜακρηνοΛιβισιανών προσφύγων 
στην Ξυλοκέριζα Αττικής και στην ίδρυση της Νέας Μάκρης. 

καλαφατίννου [ρ.] = επιδιορθώνω το πλοίο με στουπί και πίσσα, και 
καλαφάτης [ο] = ο τεχνίτης στο καλαφάτισμα. 

καλέσματα του Γάμου = τα καλέσματα για το Γάμο ή τη Χαρά γίνονταν 
την Πέμπτη της εβδομάδας του γάμου από τη μητέρα και την αδερφή της 
νύφης μαζί με μια ομάδα κοριτσιών [5, 6, 7] ντυμένων τα «καλά» τους. 
[βλέπε «Λαογραφικά»: «Χαρά»]. 

καλικώννου [ρ.] = πεταλώνω [μσν. καλλιγώνω].

Καλλικαντζαριές [οι] = Καλλικαντζαριές έλεγαν οι Λιβισιανοί τα φαντα-
στικά δαιμόνια που έβγαιναν το 40ήμερο των Χριστουγέννων και χάνο-
νταν τα Θεοφάνεια [Φώτα]. Τις φαντάζονταν σαν γυναίκες, ξωτικά, και 
μάλιστα πολύ ωραίες που «έπαιρναν» τα μυαλά των ανθρώπων. Οι σχε-
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τικές δοξασίες ήταν πολλές, όπως αυτή κατά την οποία όποιο παιδί γεν-
νιόταν τα Χριστούγεννα ήταν σημαδεμένο, γιατί ο διάβολος αυτό το παιδί 
θα το όριζε και θα έκανε ό,τι αυτός πρόσταζε. Οι Καλλικαντζαριές ήταν ο 
φόβος των παιδιών αυτές τις ημέρες, αλλά και των μεγάλων. Έπαιρναν τα 
μωρά, ξεγελούσαν τους νέους και τις νέες, που εγκαταλείπανε τα σπίτια 
τους και τις ακολουθούσαν. Ήταν πολύ όμορφες, χόρευαν στα δώματα 
και τραγουδούσαν: «κλώσιτι να κλώσουμουν κι να κλωσταρίσουμουν» 
/ «κόκκινη κλουστή κλουσμένη, στην ανέμην πιρασμένη». «Άσπρους 
πιτεινός λαλεί, κόκκινους σαν του λαλί» [ανεμώνα]. Κρατούσαν αρ-
τάχτια [αδράχτια] στα χέρια και τα κατέβαζαν από τις καπνοδόχες των 
σπιτιών. Άρπαζαν από τα τηγάνια τους κεφτέδες και τραγουδούσαν: «ως 
έκαψες τα χέρια μου, να κάψει ο Θεός τα πόδια σου». «Κλώσιτι να 
κλώσουμουν κι να κλωσταρίσουμουν»... Οι Καλλικαντζαριές ζούσαν 
στο Βαΐ και η κατοικία τους ήταν εκεί, οι μυτεροί βράχοι που έβγαιναν 
από τη θάλασσα και τις ονόμαζαν «Πέντε Πέτρες». 

καλά–, καλή–, καλό–, καλός– = Σαν πρώτο συνθετικό ήταν πολύ συνηθι-
σμένα στην παραγωγή επιθέτων-ουσιαστικών-ρημάτων και άλλων μερών 
του λόγου στο ΜακρηνοΛιβισιανό γλωσσικό Ιδίωμα, όπως:

καλόγνωμος = αυτός που έχει καλή γνώμη. 

καλοπούχερους = ο εύκολος άνθρωπος, με κατανόηση. 

καλοσυγκομμένους = ο κομψός, ο ευειδής. 

καλόπαιδο = το καλό, αλλά ξένο παιδί. 

καλάντρας = ο καλός σύζυγος.

καλοξύπνημα = το ωραίο, ευχάριστο ξύπνημα. 

καλοφάνημα = ο καλός οιωνός. 

καλόκαρδος = αυτός που έχει καλή καρδιά και τρυφερά αισθήματα. 

καλονοικοκύρης = ο καλός νοικοκύρης.
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καλωσόρισμα = η εγκάρδια υποδοχή. 

καλημιρίννου = η ανταλλαγή της ευχής «καλή μέρα». 

καλημέρισμα = η ευχή «καλή μέρα». 

καλονύχτημα = το να πει κανείς την ευχή «καλή νύχτα».

καλοπερασμένους = αυτός που έχει περάσει καλά τη ζωή του. 

καλορούζικους = αυτός που έχει καλό ριζικό, καλή τύχη. 

καλιώρα [η] = η ευχή «καλή ώρα». 

καλοφάγωτος = η ευχή της συγκομιδής των καρπών.

καλοπιντηράτους = ο ευλογημένος.

καλόσαρκους = αυτός που του γιατρεύονται εύκολα οι πληγές. 

καλόστρατους = αυτός που είναι τυχερός στους δρόμους, στη στράτα. 

καλογιννού [η] = η γυναίκα που γεννάει εύκολα.

καλοστρατού [ρ.] = κάνω να μην έχω δυσκολίες στη στράτα. 

καλόπιασμαν = η περιποίηση. 

καλόφωνους = ο καλλίφωνος, αυτός που έχει ωραία φωνή. 

κάλπης [ο] = ο ψεύτης [σημ. τους ρούσους, τους πολύ ξανθούς δηλ., παι-
διά και άντρες, τους λέγανε επίσης κάλπηδες] [τούρκ.-αραβ. kalp].

κάλπικους [ο] = ο ψεύτικος.

καλτάκα [η] = η γυναίκα ελευθερίων ηθών, η πόρνη.

κάλφας [ο] = ο τεχνίτης ‘‘προϊστάμενος’’ εργαστηρίου [παπουτσιών, κε-



Μιχάλης Π. Δελησάββας

~116~

ραμικών κλπ.].

Καμάρα [η] = τοποθεσία του Λιβισιού στην είσοδο της κωμόπολης, μια 
από τις εισόδους [πόρτες] του Κάστρου του Λιβισιού. 

κάμνω [ρ.] = κάνω, δρω, πράττω [αόριστος έκαμα] = αφοδεύω, χέζω [π.χ. 
από το τραγούδι των Απόκρεω: «μαρκκάτου, μαρκκάτου / έκαμά του κι 
έλα φάτου»], αλλά και κάμνω = γαμώ-γαμιέμαι [π.χ. από το περιπαιχτικό 
δίστιχο: «εκάμιν το κι μάνα σου, εκάμιν το κι η θειά σου / έκαμίς του 
πλιόν κι συ, που να καβεί η καρτιά σου»]. 

Κανακαριά [η] = η κανακεμένη, η χαϊδεμένη [μάλλον το θηλυκό του 
επιθέτου κανακάρης]. Το «Κανακαριά» για τους ΜακρηνοΛιβισιανούς 
αναφέρεται στην ομώνυμη μαντινάδα «Ε, Μαριά Κανακαριά», που εί-
ναι περιπαιχτική και εύθυμη, και μάλιστα στην επωδό του. Μαριές έλεγαν 
τις γυναίκες γενικώς και κάπως υποτιμητικά, όπως λέμε σήμερα «η Κατί-
να», «η γυναικούλα». 

κανακού [ρ.] ή κανακίννου = ανατρέφω με χάδια και τραγούδια [ουσι-
αστ. κανάκια [τα] και επίθ. κανακάρης-κανακαριά]. 

κανάτι [το] = το σταμνί, αλλά και ξύλο πόρτας.

καννεύου [ρ.] [και καννεύγου] = σκοπεύω, στοχεύω κλείνοντας το ένα 
μάτι.

καννίν [το] = το αλάβαστρο, αλλά κυρίως, το μυροδοχείο ή ραντιστήρι με 
το οποίο ράντιζαν τους πιστούς οι ιερείς ή οι επίτροποι της εκκλησίας στις 
γιορτές [το εκκλησιαστικό αλάβαστρον ή φωκάδιον]. 

κάννιν [το] = ομαδικό παιχνίδι: Σκοποβολή με πέτρες επί στόχου [το «ση-
μάδι»]. Η ποινή σ’ αυτό το παιχνίδι ήταν: ο νικημένος φορτωνόταν στη 
ράχη τον νικητή και τον έφερνε από το σημείο της λιθοβολίας μέχρι το 
στόχο. 

καννίρης [ο] = ο μονόφθαλμος, ή αυτός που βλέπει με το ένα μάτι, ενώ το 
άλλο το έχει μισόκλειστο. Επίσης αυτός που βλέπει λοξά με το ένα μάτι, ο πε-
ρίεργος, που δεν ξεφεύγει τίποτα από το μάτι του, από την παρατήρησή του. 
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κανίσκιν [το] = το πεσκέσι, τα δώρα του γάμου, τα προικιά.

καντάριν [το] = όργανο και μέτρο βάρους. 1 καντάρι = 44 οκάδες = 1 
στατήρας [από το ιταλικό cantaro]. 

καντούνιν [το] = η γωνιά του δρόμου [υποκορ. καντουνάκιν] φράση: 
«έγινα βαρύ καντούνιν» = έγινα βάρος [παράπονο γερόντων]. 

«καντούνιν» [το] = αγώνισμα άρσης βαρών της 3ης ημέρας του Πάσχα 
στο Λιβίσι και στην τοποθεσία «στ’ Αγιάφκουλου τα χωραφάκια» [της 
μονής των Ευκόλων]. Στην πλατεία των «χωραφιών» υπήρχε ένα μεγάλο 
λιθάρι πολύ βαρύ που οι νέοι προσπαθούσαν να το σηκώσουν. Όποιος το 
σήκωνε ήταν ο νικητής. Οι νικητές επευφημούνταν και έχαιραν τιμής και 
εκτίμησης. 

καννυρόμματους [ο] = ο αλλοίθωρος.

καννυρού [ρ.] = αλλοιθωρίζω, βλέπω με μισόκλειστα μάτια. 

καπάκα [η] = η κολοκύθα, η νεροκολοκύθα που χρησίμευε σαν δοχείο νε-
ρού, και καπάκι [το] = επίσης η νεροκολοκύθα σε άλλη εκδοχή ανάλογα 
με τη φράση και την έννοια: π.χ. «αυτός είνιν τουκ-καπάκιν» = αυτός εί-
ναι κεφάλι αγύριστο. Το «καπάκα» έχει την έννοια του ντίπ αδειανού και 
κούφιου, του ανθρώπου που δεν του κόβει και δεν παίρνει από λόγια. 

καπάκι [το] = επίσης το βούλωμα, το καπάκι. 

καπαμάς [ο] = φαγητό με κρέας που το μαγείρευαν σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις: κρέας βοδινό, μπαχαρικά, αλάτι, με κυδώνια κυρίως ή δαμάσκη-
να. Το μαγείρευαν σε πήλινο δοχείο, που το καπάκι του το «έχρινναν» 
δηλ. το κολλούσαν με ζυμάρι από αλεύρι και πίτουρο. Τον καπαμά τον 
έψηναν σε σιγανή φωτιά [τούρκ. kapama]. 

καπαλούκια [τα] = γωνιές σπιτιών [ενώ καντούνια = γωνιές δρόμων]. 

Καπί [το] = παραλία ακατοίκητη στον κόλπο της Μάκρης με πυκνό δά-
σος. Απέχει από το νησί του Ταρσανά 7 ναυτικά μίλια. 
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κάπιν [το] = το πιθάρι [παροιμία: «του φόρτσουν του ξύδιν τρώει του 
κάπιν του» = το δυνατό το ξύδι τρώει και το δοχείο που το περιέχει [και 
βέβαια με τη μεταφορική έννοια επί ανθρώπων]. 

καπίστρι [το] ή και καπιστράνα [η] = ο δερμάτινος ή από σκοινί κεφα-
λόδεσμος των ζώων [αλόγων, μουλαριών, γαϊδουριών] με τον οποίο τα 
οδηγούν στο δρόμο. 

καπλατίννου [ρ.] = σκεπάζω, επενδύω, και καπλάτισμαν = η επένδυση.

καπούλιν [το] = δεκτόν, η συμφωνία [φράση: «ιμές εκάμαμούν του κα-
πούλιν» = εμείς το κάναμε δεκτόν [το συμφωνήσαμε]. 

καπούλια [τα] = τα καπούλια, το τελικό τμήμα της ράχης των αλόγων κ.ά. 

καπουλτού [ρ.] = κάνω δεκτόν [ένα αίτημα, μια επιθυμία κλπ.]. 

καππάλωσε [ρ.] [ρήμα που απαντάται ίσως μόνο στον αόριστο] = φράση: 
«καππάλωσε ο καιρός» = βούρκωσε ο καιρός, είναι έτοιμος για βροχή. 

καππάρουν [το] = η προκαταβολή, το καπάρο.

καππαρτίζω [ρ.] = κορδώνομαι, κομπάζω [απαντάται περισσότερο στον 
αόριστο: καππάρτισε = κορδώθηκε, πήρε το πάνω κεφάλι]. 

καππατώ [ρ.] και καππατίννω = σκεπάζω, καπακώνω, κλείνω την πόρ-
τα, την κατσαρόλα κλπ. [παροιμία: «του πουττίν παττίνει τα / κι όλα 
καππατίννει τα» = το μ... όλα τα βουλιάζει κι όλα τα σκεπάζει]. 

καράβολας [ο] = ο σαλίγκαρος. Στο Λιβίσι υπήρχαν 3 ειδών καράβολοι: 
οι «βουνίσιοι», οι «κρόκινοι» [κίτρινοι και εκλεκτοί] και οι «χωμάτι-
νοι». Φράση κοροϊδευτική για κάποιους χοντρούς και παχείς: «Καράβο-
λας του Σύμπολου» = ο χονδρός και παχύς. 

κάρα [η] = το κεφάλι [κατάρα: «ανάθεμα την κάρα σου»] [«Λαογραφι-
κά» σελ. 257]. 

κάραβους [ο] = ο οχετός, ο υπόνομος. 
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Καραγεωργίου Νικόλαος [1903-1997] = Γεν-
νήθηκε στη Μάκρη της Μ. Ασίας το 1903 και 
πέθανε στη Ν. Μάκρη Αττικής το 1997. Αγνός, 
τίμιος και αυθεντικός πατριώτης, αγάπησε τη 
νέα του πατρίδα στην Ξυλοκέριζα, τη Νέα Μά-
κρη, όσο και την παλιά. Στη Μάκρη της Μ. 
Ασίας πήγε ως την Ε΄ τάξη και είχε δάσκαλο 
τον Γεώργιο Πολίτη, για τον οποίο έγραψε ότι 
ήταν υπερήφανος που υπήρξε μαθητής του. 
Δεν προχώρησε στα γράμματα γιατί οι Τούρκοι 
έκλεισαν τα σχολεία στη Μάκρη και έδιωξαν 
τις οικογένειες στην εξορία [α΄ εξορία οικογε-
νειών το 1915 στο Δενισλή και β΄ εξορία το 
1917 στο Ατζί-Παγιάμ]. Στην τελευταία εξορία 
του άρρενος πληθυσμού από 13-70 ετών, τον 
Νοέμβριο του 1921 βρέθηκε μετά 50 ημέρες 
πορεία μέσα στο χειμώνα, στην Καισάρεια της 
Καππαδοκίας. Μετά την ανακωχή μαζί με τους 
άλλους πατριώτες, όσοι είχαν απομείνει, κα-
τέβηκε στη Μερσίνα και από εκεί με καράβι 
στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 1922. Το 1923 
εγκαταστάθηκε στη Ν. Μάκρη όπου παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια. Ο 
Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου, σοβαρός και σεβαστός από όλους σαν άνθρω-
πος, υπήρξε ενεργός και δραστήριος πολίτης της νέας του πατρίδας, της 
Ν. Μάκρης. Παρακολούθησε την πορεία της σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του και έκανε παρεμβάσεις σαν πολίτης, χωρίς να επιδιώξει διοικητικές 
θέσεις. Κατέγραφε τις αναμνήσεις του από την παλιά πατρίδα τη Μάκρη 
και το Λιβίσι της Μ. Ασίας, που εκδόθηκαν σε βιβλίο με τον τίτλο «Μά-
κρη και Λιβίσι Μ. Ασίας», Αθήνα 1986, αλλά και σε ένα άρθρο του με 
τον τίτλο «Από τη Μάκρη της Μ. Ασίας στη Νέα Μάκρη Αττικής», που 
γράφτηκε μετά από παρότρυνση της Καλλιόπης Μουσαίου-Μπουγιούκου 
και δημοσιεύτηκε στο Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών [α΄ 
τόμος 1977]. Και τα δύο αυτά αποτελούν σπουδαία ντοκουμέντα για την 
ιστορία και τη λαογραφική παράδοση του Λιβισίου και της Μάκρης. Ο 
Νικόλαος Εμμ. Καραγεωργίου, εκτός των παραπάνω, δημοσίευσε σειρά 
άρθρων στην εφημερίδα των ΜακρινοΛιβισιανών Συλλόγων της Αθήνας 
«Η Μάκρη», 1957 κ.ά. σχετικά με την ιστορική πορεία της Νέας Μάκρης. 

Νικόλαος Εμμ. Καραγεωργίου 
(1903-1997). Αγνός, τίμιος 
και αυθεντικός ΜακρηνοΛιβι-
σιανός πατριώτης, αγάπησε τη 
νέα του πατρίδα στην Ξυλοκέ-
ριζα όσο και την παλιά. Και 
για τις δύο έγραψε με πόνο 
και νοσταλγία και προπαντός 
με αυθεντικότητα και πιστό-
τητα στα γεγονότα, ώστε όσα 
έγραψε να θεωρούνται πολύ-
τιμα ιστορικά ντοκουμέντα.
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Πρόσφατα, το 2010, το «Μάκρη και Λιβίσι Μικράς Ασίας» και το «Από 
τη Μάκρη της Μ. Ασίας στη Νέα Μάκρη Αττικής», εκδόθηκαν σε ένα 
βιβλίο με τον ίδιο τίτλο «Μάκρη και Λιβίσι Μ. Ασίας και από τη Μάκρη 
της Μ. Ασίας στη Ν. Μάκρη Αττικής».

Καρακιόζα [τα] = παραλία της Μάκρης στα ΝΔ του κόλπου της Μάκρης 
όπου υπήρχαν αποθήκες πετρελαίου. 

καρακόλλιν [το] = η φρουρά, το φυλάκιο, ο αστυνομικός σταθμός.

καραντζά-καραντζά = χαράματα [έκφραση παραμυθιού]. 

καράριν [το] = ίσα-ίσα, στα μέτρα του. 

καράφα [η] = η γυάλινη φιάλη [ιταλική λέξη = caraffa]. Δίστιχο περι-
παιχτικό: «μιλούν-μιλούν τα σίδερα / μιλά κι σακκουράφα / μιλά κι η 
σκατουπάμπουρας απάν’ αφ’ την καράφα». 

καρατάννου [ρ.] = περιμένω. 

καρατεζάνιν [το] = το ξεκούρδιστο μουσικό όργανο που παίζεται παρά-
φωνα. 

Καρατζιόρανι [το] = στα ΝΔ της νησίδας του άη-Νικόλα υπήρχαν και 
άλλα νησάκια ακατοίκητα με βυζαντινά ερείπια. Από αυτά το μεγαλύτερο 
το ονόμαζαν Καρατζιόρανι. 

καραφούλλιν [το] = το καρυόφυλλο, το φύλλο της καρυδιάς [Ιωσήφ Χα-
ριτωνίδη σελ. 33]. 

Καργί [το] και Καργού = γειτονιά του Λιβισιού κοντά στη «Λάκκα του 
Λουβιάρη» [λουβιάρης = ο χανσενικός, ο λεπρός].

καρέλλια [η] = η αρμαθιά από φύλλα καρυδιάς.

Καρία [η] = χώρα, επαρχία της Μ. Ασίας στα βόρεια της Λυκίας. Διαρ ρέεται 
από τον Μαίανδρο. Από τις ονομαστές της πόλεις, η Μίλητος [πατρίδα του 
Θαλή και της Ασπασίας] και η Αλικαρνασσός [πατρίδα του Ηροδότου]. 
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καρίκι [το] = το αυλάκι όπου σπέρνουν ή φυτεύουν [τούρκ. karike].

καρικώνω [ρ.] = μαντάρω [ιταλ. carico].

καρκαδιά [η] και το υποκοριστικό της: καρκαδίτσα = η κουτσουλιά της 
κότας ή του πουλιού [φράση κοροϊδευτική: «έπιασις την καρκαδίτσα; 
φάει κι την κουτσουλίτσα»]. 

κάρκανον [το] = το [γυμνό] οστεώδες κρανίο [έκφραση: «[αυτός] είναι 
σαν το άγιον κάρκανον»: έχει μαδημένο κρανίο και μακρύ λαιμό [ως 
επίμετρο ανδρικής ασχήμιας]. 

καρκάφιν [το] = το στολίδι, το στόλισμα, το ξόμπλι [τούρκ. kerkef] [π.χ.: 
καρκαφωτή σβούρα = η πλουμισμένη, χρωματιστή σβούρα]. 

καρκουβλόνα [η] = καρφίτσα ασημένια, γυναικείο κόσμημα, αλλά επί-
σης και το τελάρο του κεντήματος [Μ. Μ.]. 

Καρμυλησσός [η] = το Λιβίσι κατά τον Πλίνιο [και Τελμησσός η Μάκρη]. 

καρναπίδιν [το] = το κουνουπίδι. 

καρντάσης [ο] = ο φίλος, ο σύντροφος [τούρκ. kardas].

καρουψατού [αόρ. καρουψάτησα] [ρ.] = νοσταλγώ, επιθυμώ να συνα-
ντήσω, να δω κάποιον. 

καρσιλαμάς [ο] = είδος «μοναχικού» χορού που τον χόρευαν οι Λιβισι-
ανοί στα γλέντια και στα πασκούνια του γάμου μετά τη σούστα και τους 
συρτούς, αλλά και στις μαντινάδες όταν επισκέπτονταν τις νύχτες τα φι-
λικά τους σπίτια [τούρκ. karşilama]. 

καρσουλατώ [ρ.] = αντικρίζω, απαντώ, συνοδεύω, βάζω καρσί = απένα-
ντι [από το μοιρολόι: «κι αν έχει Χάρου χαρπατσάν / να μας καρσουλα-
τήσει» = κι αν έχει χτύπημα στο πρόσωπο [χαρπατσά], τραύμα από τον 
χάρο, να μας συνοδέψει [καρσουλατώ]. 
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καρσού [και συνηθέστερα, καρσί] = απέναντι [τούρκ. karsi]. 

καρτακάζα [η] = το κορόιδο, αυτός που χάνει εύκολα και καθ’ έξιν, στη 
ντάμα, π.χ., στα χαρτιά, στο παιχνίδι γενικώς. 

καρτάλλιν [το] = ο αετός [πληθυντ. τα καρτάλλια] [τούρκ. kartal = ο 
αετός].

καρταμίδα [η] = το κάρδαμο [φυτό που το καλλιεργούσαν στους κήπους 
και το είχαν σαν πολύ δυναμωτικό, σαν σαλάτα. Από εδώ και το ρ. καρ-
δαμώνω = γίνομαι πολύ δυνατός]. 

κάρτας [ο] = ο οισοφάγος, ο λάρυγγας [κατάρα: «που να καθήσει στουν 
κάρτα του»] [στον λάρυγγά του]. 

κάρτικους [ο] = ο γηρασμένος, ο περασμένος στα χρόνια και στην ακμή, 
ο όχι νέος [επί φυτών και ανθρώπων]. 

καρτσαλί [το] και πληθυντικός οι καρτσαλιές ή κατσαρλιές = τα θερινά 
πρόχειρα οικήματα στον Κάμπο του Λιβισιού που χρησίμευαν για τον 
παραθερισμό των Λιβισιανών. [βλέπε και λήμμα: αλατσούκια]. 

καρφέτης [ο] = ο καθρέφτης. 

καρφίδιν [το] = η βουτιά [σημ. υπήρχαν 4 ειδών βουτιές: α) η βόττους [ο] 
= η κοινή βουτιά, β) τα καρφίδια [η μάλλον κάθετη βουτιά], γ) το σιούρτι-
σμαν [το μακροβούτι] και δ) το λιβαρίδιν [;] [βλέπε και λήμ. βόττους]. 

καρώννου [ρ.] = κορώνω, ανάβω. 

κάσα [η] = το ταμείο, η «μάνα» του παιχνιδιού, αλλά και η κάσα της 
πόρτας ή του παράθυρου, ή και του νεκρού. 

κ[κ]ασαπιόν [το] = το χασάπικο, και ουσιαστ. κ[κ]ασάπης = ο χασάπης. 

καζβίρης [ο] = ο τσιγκούνης, και μάλιστα ο τσιγκούναρος. 

κασ[σ]ίδα [η] = η φαλάκρα, και το επίθετο: κασιδιάρης [συνώνυμο: το 
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κ[κ]ιάλης], αλλά και πάθηση του τριχωτού της κεφαλής.

κασκινεύγου [ρ.] = δραπετεύω, φεύγω, διαφεύγω [αόριστος: κασκίνεψα] 
[τούρκ.: casçkin]. 

κασκουντώ [ρ.] = τρώγομαι, μαλώνω [φράση: «βούλουν κασκουντάτι, 
πρε, σαν τους γαδάρους» = όλο τρώγεστε μωρέ, σαν τους γαϊδάρους]. 

Καστελόριζο = η νήσος Μεγίστη. Με το νησί είχαν στενές εμπορικές κ.ά. 
σχέσεις οι Λιβισιανοί. Τις μεταφορές τους τις έκαναν Καστελορίζιοι ναυτι-
κοί με τα καΐκια τους. Εκκλησιαστικώς το Καστελόριζο υπήγετο στη Λυ-
κία, ενώ χωριό Καστελοριζίων στη Λυκία [Μ. Ασία] ήταν η Αντίφελλος. 

Κάστρο [το] = Κάστρο έλεγαν το Λιβίσι, γιατί ήταν χτισμένο πάνω στα 
ερείπια αρχαίου κάστρου. Στο κάστρο του Λιβισιού υπήρχε μια είσοδος 
που την έλεγαν «πουρτίν», μήκους 100 μ. και πλάτους 2,5 μ. με υψη-
λούς μαντρότοιχους δεξιά και αριστερά, που οδηγούσε μέσα στο κάστρο 
[Ν. Εμμ. Καραγεωργίου]. Τμήματα του κάστρου ήταν η «Καμάρα», τα 
«Κουνουσάτα», που πρέπει να ήταν η ακρόπολη του κάστρου κ.ά. 

Το Λιβίσι και ο Ταξιάρχης σήμερα (φωτ. Μιλτιάδης Βράτσος).
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καταβάλλω [ρ.] = καταγγέλω, προδίδω [επίθετο: ο καταβάλτης = ο προ-
δότης]. 

καταβασίδιν [το] = η κατατομή του προσώπου. 

καταβάτης [ο] = ο από κάτω, μεταφορικά: το υποζύγιο [παροιμία: «κα-
θώς τον αναβάτην και ο καταβάτης», βλέπε λήμμα: αναβάτης]. 

καταγιώννου [ρ.] [συνήθως απαντάται στη μετοχή του: καταγιουμένους 
[ο] = ο καταλερωμένος]. 

καταΐφι [το] και συνηθέστερα: [το] κατιέφιν = γλυκό του ταψιού, το δεύ-
τερο στην προτίμηση των Λιβισιανών μετά τον μπακλαβά. 

Κατακαλμάζης = [βλέπε λήμμα αη-Κατακαλμάζης: Αντίκραγος, ηφαί-
στειο, Καθαρράκτης]. 

καταλαχού [επίρ.] = τυχαία [και καταλάχιν = κατά τύχην]. 

καταλού [ρ.] [από το ρ. καταλύω] = φθείρω, καταστρέφω [τα ρούχα μου 
π.χ. από το μοιρολόι: «κι του γιου μου του κουστούμιν / κι δεν του κα-
τάλυσιν» [Γεωργίου Αμαργιανάκη: Μοιρολόγια από τη Ν. Μάκρη «Μι-
κρασιατικά Χρονικά» τ. 14ος 1970], αλλά και κατάλυση της νηστείας 
για κάποιο διάστημα. 

καταμιλού [ρ.] = φιλονικώ, καβγαδίζω. 

καταμουρώννου [ρ.] = καταπραΰνω. 

κατασάμαρα [επίρ.] = στη μέση του σαμαριού [από προοίμιο παραμυθιού: 
«κι πάνου κατασάμαρα / εφτά κιλά ρουβύθια»] [κοιλόν = 8 οκάδες]. 

Καταφύγιν [το] = σπηλιά στο βράχο την Μονής των Ευκόλων όπου 
υπήρχε και εκκλησάκι του αγίου Νικολάου, μαζί με παρακείμενα δυο δω-
μάτια για τον μοναχό [τελευταία τον καλόγερο Πατραχό]. Εκεί κατά την 
παράδοση κατέφευγαν οι χριστιανοί σε περιόδους διωγμών. 
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κατεβασιά [η] [και κατιβασιά = η καταρροή –από τα μάτια και τη μύτη– 
με πονοκέφαλο. 

κατέφλιν [το] = το κατώφλι του Λιβισιανού σπιτιού: Ήταν μικρός τσι-
μεντένιος ημικυκλικός χώρος, μετά το ανάι [το υπόστεγο] και μπροστά 
από την πόρτα της εισόδου στο σπίτι, όπου οι συγγενείς, οι φίλοι και οι 
επισκέπτες έβγαζαν τα παπούτσια τους για να μπουν στο σπίτι. 

κάτ[τ]ης [ο] και κάτ[τ]α = ο γάτος, η γάτα [μσν. κάττα].

κάτια [τα] συνήθως στον πληθυντικό, αλλά και κάποτε στον ενικό: το 
κάτ[τ]ιν = τα μέρη του σώματος, του υφάσματος [σεντόνια, κουβέρτες] 
κ.ά], ή και ενός αντικειμένου που διπλώνεται ή που μπορεί να διπλωθεί 
[π.χ. «αυτός έγινε δυό κάτια» = διπλώθηκε στα δυό]. 

κατιφές [ο] = είδος καλοκαιρινού καλλωπιστικού φυτού [τούρκ. kadifé 
= βελούδο].

κατόπνιχας [ο] = η καταπακτή. 

κατούκιν [το] = το προσφάι [τούρκ. katik]. 

κατ[τ]ουμάριν [το] και κατημέριν πληθυντ. τα κατουμάρια-κατημέρια = 
Λιβισιανό γλυκό-πίτα που ψήνεται στο τζάκι, σαν τις πίτες πάνω στο σά-
τσι. Άνοιγαν φύλλο με αλεύρι και λάδι σε πολλά στρώματα και τα έψηναν 
στο σάτσι, ρίχνοντας πάνω στο φύλλο κάθε φορά ζάχαρη λίγο λάδι και 
κανέλλα. Όταν ψηνόταν το κατουμάρι το έβαζαν σε τσινιά [ρηχά ταψιά] 
και το μοίραζαν με το χέρι. Πολλές φορές το συνόδευαν με κουννιστό 
χαλβά. Παροιμία: «φύλλο-φύλλο κατουμάριν και κουννίν-κουννίν χαλ-
βά», όπως και μια άλλη που επικράτησε σαν παροιμιώδης φράση: «γίνου 
πρώτα πίττα κι έπειτα γένισι καττουμάριν» [τούρκ. katimer].

κατράμι [το] = η πίσσα, αλλά και το σκοτάδι, η σκοτεινιά, το πολύ μαύρο 
χρώμα.

κατσαγκούρι [το] = ποινή στο παιδικό παιχνίδι βεζύρης-βασιλιάς [το παι-
χνίδι των αστραγάλων]. Ήταν χτύπημα τού κερδισμένου, με τον αγκώνα 
του, στην πλάτη του χαμένου, και αντανακλαστικό χτύπημα με τη γροθιά 
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του στο κεφάλι τού αντιπάλου. 

κατσάδα [η] = η επίπληξη, το μάλωμα [λατιν. cazzada].

κατσάκιν [το] = ο φυγάς, ο δραπέτης [από το ρ. κασκινεύγου = δρα-
πετεύω, φεύγω] [τούρκ. kaçkin]. Κατσάκια έλεγαν τους φυγόστρατους 
Έλληνες, τους υπόχρεους στράτευσης στον τουρκικό στρατό, τα αμελέ 
ταμπουρού, υποχρέωση που την χρησιμοποίησαν σαν ένα τρόπο εξόντω-
σης του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας. Τα κατσάκια διέφευγαν 
στην Ελλάδα με καΐκια από το Βαΐ, την παραλία του Λιβισιού. 

κατσιάννου [το ρήμα κατσιάζω στα Λιβισιανά] = παραχαϊδεύω και με 
αυτό τον τρόπο σταματάω την ανάπτυξη ενός ζώου [γατιού π.χ.], αλλά 
και ανθρώπου όπως πίστευαν.

κατσιντερμές [ο] = η πέραση, η ζωάρκεια [Μ. Μ. «Βατταρισμοί»]. 

κατσιρμά [επιρρηματική έκφραση:] «το έκανες κατσιρμά» = το έβαλες 
στα πόδια. 

κατσιρτώ [ρ.] = φεύγω [αόριστος: κατσίρτησιν] = μου φεύγει [φράση: 
«του διαβόλου του κουρίν ικατσίρτησίν μου τουν τενεκκέν μέσα στουν 
λιχτρόν» = του διαόλου το κορίτσι, της έφυγε ο ντενεκές μέσα στο πηγά-
δι]. 

Κάτω Παναγιά = ναός και ενορία του Λιβισιού. Η Κάτω Παναγιά ως 
ναός ονομαζόταν και Παναγιά η Πυργιώτισσα, και «ετιμάτο [γιόρταζε] 
μάλλον στα Εισόδια της Θεοτόκου», όπως γράφει ο Κων/νος Λαμέρας, 
παρά τον 15Αύγουστο ως Κοίμηση της Θεοτόκου. Ανάμεσα στις 3 γει-
τονιές [ενορίες] του Λιβισιού, την Πάνω [του Ταξιάρχη], τη Μέση [της 
αγίας Άννας] και την Κάτω γειτονιά [της Κάτω Παναγιάς], υπήρχε μεγάλη 
αντίθεση, ιδιαίτερα ανάμεσα στην Πάνω που ήταν η πιο παλιά και η πιο 
πολυάριθμη, και στην Κάτω. «Χαρακτηριστικό είναι» γράφει η Καλλιό-
πη Μουσαίου-Μπουγιούκου στις «Παροιμίες» σελ. 398, «ότι οι αγώνες 
πάλης που γίνονταν τη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, την Παρασκευή 
της Διακαινησίμου μεταξύ των παλικαριών της Πάνω και της Κάτω 
γειτονιάς, πολλές φορές κατέληγαν σε συμπλοκές», εν αντιθέσει προς 
αυτά που μας παραδίδει ο Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου. Επίσης τα παλικάρια 
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της Πάνω γειτονιάς θεωρούσαν πρόκληση το να γλεντάνε με όργανα και 
να περνάνε μαντινάδες από την Κάτω γειτονιά, οπότε τους ρίχνονταν και 
τους έδιωχναν. Γι’ αυτό το λόγο έλεγαν: «κώλουθ θέλει να πάεις στην 
Πάνου γειτονιάν μι τα ταβούλλια» [θέλει κουράγιο για να πας στην 
Πάνω γειτονιά με τα νταούλια]. Ενώ μια άλλη παροιμία έλεγε χαρα-
κτηριστικά: «Πάνου γειτονιά / παίζει τα σπαθιά / Κάτου γειτουνιά / 
πνί[γ]ει τα γατιά» [βλέπε επίσης λήμμα: Εκκλησίες του Λιβισιού και της 
Μάκρης]. 

(πάνω) Το τέμπλο της (φωτ. και λεζάντα Μιλτιάδης Βράτσος).
(κάτω) Η εκκλησία της Παναγιάς της Πυργιώτισσας (Κάτω Παναγιά).
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κατσούνα [η] = η πηρούνα [αγροτικό εργαλείο]. 

κατσούφης [ο] = ο σκυθρωπός. 

κατώχι, και κατώιν [το] = το υπόγειο του Λιβισιανού σπιτιού. Όλα τα Λ. 
σπίτια είχαν κατώι [υπόγειο] όπου αποθήκευαν τα εργαλεία τους οι νοικο-
κυραίοι, και κυρίως τα ξύλα για το χειμώνα. Μια καταπακτή, η γκλαβανή, 
οδηγούσε από το κυρίως δωμάτιο στο κατώχι. 

καύκαλον [το] = το κρανίο του νεκρού, αλλά και η εσχάρα, «πέτσα» μιας 
πληγής στη διαδικασία της επούλωσης. 

καύκους και καύχους [το] = το καύχημα, το περιαυτολόγημα, το καύχος. 

καχπέ [η] = η ανήθικη, η πρόστυχη γυναίκα, και καχπαλούκιν [το] = η 
προστυχιά] π.χ. από δίστιχο: «άτε καλέ καχπέ ντουνιά» = άντε βρε πρό-
στυχε κόσμε]. 

καχούριν [το] = τα βάσανα, οι ιδιοτροπίες [δίστιχο από μαντινάδα: «νά-
ταν η γη καρκαφουτή / κι νάχιν παραθύρια /νάρχομουν να σου έλεγα / 
όλα μου τα καχούρια» = να ήτανε η γη στολισμένη / και να είχε παραθύ-
ρια / για να ερχόμουν και να σου έλεγα / όλα μου τα βάσανα]. 

κάχριν [το] = η οργή, «σε κακό του»... [από το παραμύθι του «Δρακοη-
λιά» σελ. 32] [τούρκ. kahir]. 

καχτού [ρ.] = σπρώχνω, και σπρώχνω με το πόδι [τούρκ. kakmak]. 

καφατάρης, και καφαντάρης [ο] πληθυντ. οι καφαντάρηδοι = φίλος πι-
στός, ο σύντροφος [τούρκ. kafadar]. 

καφενιάς [ο] = το καφενείο, ο καφενές [σημ. με πρώτο συνθετικό το ου-
σιαστικό «καφές» έχουμε τα εξής δύο παράγωγα στο Λιβ. Ιδίωμα: καφό-
μπρικο = οι γυναίκες που κοτσομπολεύουν, που καταγίνονται με τη ζωή 
των άλλων, πίνοντας καφέ, και καφενόβιος = για τους άντρες που περνάνε 
τη ζωή τους στα καφενεία, άεργοι και τεμπέληδες] [τούρκ. kahve-hane].
 
κ[ι]εβένες [οι] [στον ενικό: η κι[ε]βένα] = αγκαθωτοί θάμνοι για προ-
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σάναμμα. [σημ.: στα όρια των κτημάτων έφτιαναν φράχτες, τα χαρίμια, 
με τέτοιους θάμνους, κι[ε]βένες και καβδουλιές] [ηχητική λέξη, από το 
καίω]. 

κεβρεέκια [τα] = τα ξερά φύλλα γενικώς. 

κεβτσές [ο] = το μπρίκι του καφέ. 

κεέκιν [το] = το ελάφι [τούρκ. geyik] πληθυντ. τα κεέκια [από το παρα-
μύθι «Ο γιος του κυνηγού» της Καλ. Μ-Μ. σελ. 180].

κειννάς [ο] = εκείνος εκεί πέρα [όπως στο σατιρικό: «άντζα μου κειννάς 
που σέρνει [ο ζευγάς] / άντζα μου άντρας μου να γίνει / άντζα μου να 
ππέσει να πιθάνει / τα πιδιά τι θα τα κάνου;»].

κελάρης [ο] και κιλάρης = ο ταμίας, ο τροφοδότης. 

κελέκι [το] = το άγουρο πεπόνι, με τη στρογγυλή και λεία φλούδα και το 
αραιό χνούδι του. Το κελέκι για τους Λιβισιανούς χαρακτήριζε τον φαλα-
κρό άνθρωπο, τον νερόβραστο και άνοστο [από δίστιχο των Απόκρεω: «η 
Βιργιός [ο Εβραίος] φουρά γελέκιν / του κιφάλιν του κελέκιν»]. Από 
εδώ και το Λιβισιανό επώνυμο Κέλεκος. 

κελάφι [το] και συνηθέστερα το κιλάφιν [το υποκοριστικό του: το κιλα-
φάκιν που φορούσαν στα μωρά] = το καπέλο, το φέσι. 

Κελεμιθθάριν [το] = τουρκοχώρι κοντά στο Λιβίσι προς τα ενδότερα, 
όπου οι Τούρκοι ήταν φίλοι των χριστιανών. [φράση-παροιμία: «Μάκρης 
άργατα [νήματα], Κελεμιθθαριού πανιά» δηλ. τρέχα-γύρευε]. 

κελεπεκλίδικους [ο], το κελεπεκλίδικουν [κατσικάκιν] = το αρρωστιά-
ρικο κατσικάκι [για τα ισχνά και αρρωστιάρικα παιδιά, αλλά και για τους 
άντρες]. 

κελεπούριν [το] = σπουδαία ευκαιρία για αγορά [αλλά και ειρωνικά: κε-
λεπούριν = σπουδαία τα λάχανα]. 

«κελέσια» [τα] = αγώνισμα πάλης της 3ης ημέρας του Πάσχα [την Τρίτη 
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της Διακαινησίμου]. Τα «κελέσια» ήταν τα προκριματικά του αγωνίσμα-
τος της πάλης που γίνονταν τη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, την Παρα-
σκευή της Διακαινησίμου. Πήγαιναν στου «Αγιάκουλου τα χωραφάκια» 
όπου γίνονταν τα «κελέσια», τα προκριματικά της πάλης για τους έφη-
βους ηλικίας 14-15 ετών. 

κελίορουμ [τούρκ. ρήμα] = έρχεται [παροιμία: «Πασκαλιά κελίορουμ / μήι 
τυρίν κι βούτυρουν» = Πασχαλιά έρχεται / [και] ούτε τυρί, ούτε βούτυρο]. 

κ[κ]εμέριν [το] = η δερμάτινη ζώνη όπου έκρυβαν χρήματα. Η σακούλα 
με τα χρήματα που την έδεναν για ασφάλεια στη μέση [τούρκ. kemer]. 

κεμεσλίδικουν μέλι = μέλι κερήθρας πολύ καλής ποιότητας [παροιμία 
1068 Καλ. Μ-Μ. και σχόλιο]. 

κενέφιν [το] = ο ανάξιος, ο τιποτένιος, αυτός που ασχημονεί και βωμολο-
χεί [τούρκ. kenef = αποχωρητήριο].

κενκίτζουμέι [τα] = τα σταφύλια, τα κρασοστάφυλλα, που ήταν μαύρα 
και με σκληρή ρόγα [Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου: Μάκρη και Λιβίσι Μ. 
Ασίας 1986]. 

Κεραμιά [η] = στην παραλία του Λιβισιού, προς βοράν, 5 χιλιόμετρα 
περίπου από το νησί του αγίου Νικολάου, υπήρχε σπηλιά από όπου οι 
Λιβισιανοί έπαιρναν χώμα, ένα είδος πετρώματος, την κεραμιά, όπως και 
από τον Στούμπο την πατιλιά ή την τάρκιλλη, για να τη στρώσουν πάνω 
στα δώματα. 

κερατάκι [το] = είδος τριφυλλιού αρωματικού, και κερατάκια οι καρποί 
του, που κι αυτά έχουν αυτή την οσμή-άρωμα. Τα κερατάκια τα έβαζαν 
ανάμεσα στα μάλλινα ρούχα για να διώχνουν τους κοριούς και τους ψύλ-
λους. 

κεράτσα [τα] = τα χαρούπια [ενικός: το κεράτσι[ν] ή κιράτσιν = το ξυ-
λοκέρατο, το χαρούπι]. 

κερένιν [το] = είδος χώματος, φολιδωτό, χρώματος γκρι-μπλε, που το 
έστρωναν στα δώματα με το κυλίντρι [τα άλλα είδη χώματος για την ίδια 
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χρήση ήταν, η τάρκιλλη, η πατιλιά και η κεραμιά]. 

κερετζής [ο], οι κερετζήδες = οι Τούρκοι αγωγιάτες [Αντ. Τζιζής εφημ. 
«Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης» ΑΦ 7]. 

κερίζι [το] = το αυλάκι.

κερμεσούκιν [το] = το μετάξινο ύφασμα με το οποίο έφτιαχναν την επί-
σημη γυναικεία στολή οι Λιβισιανές, το «καβάδιν». 

κέρταμα [τα] = τα κρίταμα, χόρτα του βάλτου ή της άμμου της θάλασσας 
που τα μαγείρευαν με σκόρδο. 

κερτένια [τα] = τα προγούλια, τα λειριά των πτηνών [η κυριότερη εκδοχή 
= τα κερτένια του κόκορα], αλλά και τα προγούλια των ανθρώπων. 

κερτεννούκιν [το] = το πλεκτό περιδέραιο της επίσημης γυναικείας φο-
ρεσιάς, η τραχηλιά [Κων/νος Λαμέρας: Μάκρη και Ληβύσι 1964]. 

κερχανές ή κερχανάς = ο δόλιος, ο ανέντιμος, συνών.: κερχανατζής [κερ-
χανές στα τούρκ. = το πορνείο].

κεσές [ο] = μικρό δοχείο [τούρκ. kese].

Κεσί-Καπού [το] = τοποθεσία της Μάκρης, νότια και δυτικά, προς την 
έξοδό της, με ποταμάκι και γέφυρα. 

κεσκέκιν [το] = φαγητό με πληγούρι και βούτυρο που το μαγείρευαν και 
το πρόσφεραν στους καλεσμένους την Τετάρτη της εβδομάδας του γά-
μου. [Κων/νος Λαμέρας όπ. πρ. σελ. 64]. 

Κ[κ]εστέπιν [το] = τούρκικο χωριό σε οροπέδιο, στα ενδότερα της Μ. 
Ασίας, 2-3 ημέρες δρόμο από το Λιβίσι, όπου πήγαιναν «τ’ αλάργου» 
Λιβισιανοί τεχνίτες, τεμερτζήδες κ.ά. για δουλειές. 

κετέλια [τα] = η ξερολιθιά, τα πέτρινα αναχώματα, οι πέτρινοι αναβαθμοί 
στα επικλινή χωράφια που είναι σε πλαγιές λόφων ή βουνών, με σκοπό να 
συγκρατούν το χώμα για καλλιέργεια. 
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κέτσανη [η] = είδος λοστού για το άνοιγμα των λάκκων. 

κετσές [ο] = μάλλινο ύφασμα όχι καλής ποιότητας [τούρκ. keçe]. 

κετσεγκελέκιν [το] = το άγκιστρο με ένα γάντζο με το οποίο έπιαναν 
τον κουβά όταν έπεφτε στο πηγάδι [σημ. το άγκιστρο με περισσότερους 
γάντζους το έλεγαν «άγκριφο»]. 

κ[κ]ετσ[ι]ά [η] = το άγριο πιάσιμο με τα δάχτυλα και τα νύχια, το τσα-
γκούρνισμα. 

κετσίτι [το] = το πέρασμα του ποταμού [από την παροιμία 668 της Καλ. 
Μ-Μ.: «άσπρους κώλους, μαύρους κώλους, στου κεσίτιθ-θα φανεί»].

κεχαγιάς [ο] = ο προϊστάμενος, ο τιμητής, ο αγροφύλακας [τούρκ. kähya]. 

κε[ι]χριά [η] = η μπομπότα, και κίχρινη πίτα = η πίτα με αλεύρι καλα-
μποκιού. 

κ[κ]έφιν [το] = η ευθυμία, η όρεξη για γλέντι και διασκέδαση [τούρκ. 
keyif, αραβ. keyf].

κεφκίριν [το] = η κουτάλα, ο κουταλάς, το κουτάλι για να ανακατεύουν 
το χυλό, και μεταφορικά επί γυναικών κυρίως, η ανακατώστρα, που της 
αρέσει να ανακατώνει τους ανθρώπους από περιέργεια ή από κακιά συνή-
θεια, η ανακατώστρα [φράση: «άτε, μαρή, κ[κ]εφκίριν» = άντε, μωρή, 
ανακατώστρα]. 

κηδεία [η] = [λαογρ.] Κατά την κηδεία τράβαγαν τα μαλλιά τους οι στενοί 
συγγενείς [οι γυναίκες], ή το πιο συνηθισμένο «τράβηνναν μαντήλιν», 
[τράβαγαν τις άκρες από το μαύρο-καφέ μαντήλι του κεφαλιού που το 
φορούσαν για την περίσταση, καθώς έλεγαν τα μοιρολόγια [ή μοιργιολό-
για]. Στους νέους και ανύπαντρους έφερναν τα βιολιά και έλεγαν μοιρο-
λόγια και νυφιάτικα τραγούδια. Μετά την κηδεία πήγαιναν στο σπίτι του 
νεκρού και έπιναν καφέ. Το βράδυ έκαναν νεκρόδειπνο, τη «μακαριά». Αν 
κανείς πέθαινε στην ξενιτειά, έβαζαν τα ρούχα του στη μέση του σπιτιού 
και θρηνούσαν [μοιρολογούσαν]. Επί 8 ημέρες δεν έκαναν φαγητό στο 
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σπίτι, δεν μαγείρευαν. Οι άντρες άφηναν γένεια για πολύν καιρό. Έκαναν 
«τριήμερα» και «εννιάμερα» με κόλυβα όπως και τα «σαρανταήμερα» 
που εκτός από τα κόλυβα μοίραζαν μικρούς άρτους, «τα κουλούρια» σε 
κοφίνι, ενώ από ένα άλλο κοφίνι μοίραζαν καρύδια, αμύγδαλα και σύκα. 
Το πένθος κρατούσε 1-2 χρόνια. Οι πενθούντες έβαζαν μαύρα ρούχα και 
δεν πήγαιναν σε γιορτές και γάμους. 

κήλικας [ο] = η κνήφη, νόσος του δέρματος. 

κιάλα = η φαλακρή, άτριχη κεφαλή, αλλά και γενικά το κεφάλι [φράση: 
«αν δεν τόχει η κιάλα [το κεφάλι] σου να κατεβάζει ψείρες»], και επί-
σης: μαυρόκιαλλος = το πουλάκι με το μαύρο κεφάλι της οικογένειας των 
κοκκινολαίμηδων. 

κιάλης = ο φαλακρός, αλλά και ο κασιδιάρης [ο φαλακρός από πυοφύτη 
ή άχωρα] ή κασίδης κατά τον Νικ. Ανδριώτη [«Το Ιδίωμα του Λιβισιού 
της Λυκίας» 1961] [τούρκ. kel].

κιαλ[λ]ίκια = τα δερματικά στοιχεία στο κεφάλι του κασιδιάρη [π.χ. η 
λεχώνα μέχρι να σαραντίσει δεν έπρεπε να έρθει σε επαφή με τον άντρα 
της γιατί το νεογέννητο θα έβγαζε σπυράκια [κιαλλίκια] στο κεφάλι του]. 
[«Λαογραφικά» σελ. 44].

κιάντουνιν [ερωτηματ.] = τι είναι; τι τρέχει;

κιάντουχιν = και λοιπόν; [φράση: κιάντουχιν μαρή;].

κιαπάπιν [το] = κρέας στη σούβλα [από σχόλιο στην υπ. αριθ. 534 πα-
ροιμία της Καλ. Μ-Μ.: «μήι η σούβλα να καβεί, μήι του κιαπάπιν»] 
[τούρκ. kebap]. 

κιαρτήννου [ρ.] = τεντώνω [κιαρτήννουμου = τεντώνομαι] [μαντινάδα: 
«μη μι πουλυκιαρτήννησι γιατί ψηλός [δ]εν είσι» κλπ. όπως και από 
δίστιχο της σούστας: «γαμπρέ μου την πιλ[λ]άρα σου [την τσουτσούνα 
σου] μην την πολυκιαρτήννεις / γιατί είν’ η νύφη μας μικρή κι την 
ι-φουηρήννεις» [την φοβερίζεις]. 

κιβούριν [το] = η κάσα του νεκρού, η νεκρόκασα. 
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Κιελέ = παραλία του Κόλπου της Μάκρης προς την πλευρά που ήταν το 
Κιουτζέκι και τα μεταλλεία του Χατζη-Νικόλα Λουιζίδη. 

Κιζίλ-Ατ[τ]ά = «το Κόκκινο Νησί» στον Κόλπο της Μάκρης, 4 ναυτικά 
μίλια από τη Μάκρη, έκτασης 200 στρεμμάτων με λίγους θάμνους και 
φάρο στη δυτική του πλευρά, γιατί από εκεί ήταν το πέρασμα των πλοίων 
για το λιμάνι της Μάκρης. Το Κιζίλ-Ατά ήταν ακατοίκητο [Ν. Εμμ. Κα-
ραγεωργίου σελ. 59 και 74]. 

κιζαντά [τα] = τα παλικαράκια [εφημ. «Η Φωνή του Λιβισιού και της 
Μάκρης» ΑΦ 11, 3]. 

κιζίν [το] πληθυντ. τα κιζιά = ο δίδυμος, τα δίδυμα [Καλ. Μ-Μ.: «Μικρα-
σιατικά Χρονικά» 14ος τ. σελ. 74]. 

κιλάφι [το] = ο σκούφος, η σκούφια, υποκοριστικό: το κιλαφάκι, τα κι-
λαφάκια, τα σκουφάκια που φορούσαν στο κεφάλι των παιδιών στη βά-
φτιση ή στις γιορτές που τα πήγαιναν στην εκκλησία. Η λέξη πρέπει να 
προέρχεται από το κιλίφι = θήκη [τούρκ. kilif], και είναι αντιδάνειο από 
το ελληνικό κελύφιον, υποκοριστικό της λέξης κέλυφος. Η άλλη προ-
φορά της λέξης είναι «κελάφι» [βλέπε προηγούμενη καταγραφή], όπως 
προφέρεται στο Λ. Ιδίωμα, που επίσης σημαίνει σκούφια, αλλά και φέσι, 
φεσάκι. Μια άλλη εκδοχή της λέξης με παρεμφερή έννοια είναι η λέξη 
«κουλούφι» [το], που σημαίνει = το περικάλυμμα του μαξιλαριού, του 
προσκεφαλαίου. 

κιλιβί [επίρ.] = κρυφά [από την παροιμ. 578 της Καλ. Μ-Μ.: «έκαμά του 
κιλιβί» κλπ. [κιλιβί = κρυφά], και το αντίστοιχο σχόλιο της λαογράφου 
πως είναι άγνωστη η ετυμολογία της λέξης, και ίσως να προέρχεται από 
την τούρκ. λέξη girli = μυστικός, ή hileli = δόλιος, νοθευμένος. 

κιλίμι [το] = το μάλλινο σκέπασμα, υφασμένο στον αργαλειό, που το 
έστρωναν στο πάτωμα το χειμώνα. 

κ[κ]ιλλούρι [το] πληθυντικός τα κ[κ]ιλλούρια = το τσαμπί του καλαμπο-
κιού. 
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κινάρι ή κενέρι [το] = βαμβακερή κλωστή με την οποία πλούμιζαν τα 
μεταξωτά τους υφάσματα [πουκάμισα π.χ.]. Τα υφάσματα αυτά τα έλεγαν 
μεταξωκενεράτα. 

κιόζιν [το] πληθυντικός τα κιόζια = το σακκούλι, τα σακκούλια. [παροιμ. 
Π1 1255: «η χεϊπές έχει δυό κιόζια» = το δισάκι έχει δυό σακκούλια] 
[τούρκ. köz].

κινά [η] = το χρώμα ροζ-κίτρινο με το οποίο έβαφαν οι τουρκοπούλες τα 
νύχια τους [τούρκ. kina].

κιόκια [τα] = τα ξύλα για το χειμώνα που τα στοίβαζαν στο κατώχι, αλλά 
και οι ρίζες των θάμνων ή των δέντρων. 

κιολτίννου [ρ.] = φυτεύω, κάνω καταβολάδες, και κιόλτισμαν = το φύτε-
μα, ο εμβολιασμός των κλημάτων. 

κιοπέγκιν [το] = το ξύλινο τραπέζι [ο πάγκος] των αρτοποιών. 

κιοπρίν [το] = η γέφυρα [τούρκ. köprü]. 

κιόρης [ο] = ο τυφλός [παροιμία: «είπιν η τυφλός, τυφλόν τον κιόρην»] 
[τούρκ. kör = τυφλός].

κιορούκιν [το] = το φυσερό των σιδεράδων [π.χ. παροιμ. 1230 της Καλ. 
Μ-Μ.: «μημ μπααίννεις στηφ φουτιάν μι του κιορούκιν» = μην πηγαί-
νεις στη φωτιά με το φυσερό]. 

κιοστέκια [τα] = τα δεσίματα [χαλινάρια, καπίστρια, το γιλάριν] των ζώων 
[τούρκ. köstek]. Αλλά και τα κοσμήματα, η χρυσή αλυσίδα κ.ά. [από την 
παροιμ. αρ. 8 της Καλ. Μ-Μ.: «η α[γ]άς κιοστέκια θέλει» = ο αγάς θέλει 
δοσίματα, δώρα [κοσμήματα, χρυσή αλυσίδα κλπ.], αλλά και δέσιμο, δε-
σίματα. Η παροιμία κατά τον Στ. Κυριακίδη στηρίζεται στη διπλή έννοια 
κιοστέκια = πέδες [δέσιμο, δεσίματα], αλλά και χρυσή αλυσίδα, κόσμημα. 

κιοσεπέντια [τα] = οι γωνιές των σπιτιών [από το παραμύθι «Αβεσσα-
λώμ» σελ. 128/1], αλλά και 
κιοσπέντια [τα] ενικός το κιοσπέντι = αντί βιτρίνας στα παπουτσίδικα και 
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στα ζαχαροπλαστεία της Μάκρης και του Λιβισιού, είχαν μια ποδιά ξύλι-
νη, πτυσσόμενη, που πάνω της έβαζαν τα προϊόντα τους για πώληση. 

κιουλούκια [τα] = οι κασμάδες. 

κιουντήννου [ρ.] = διηγούμαι [παρατατ. κιούντηννα, αόρ. κιούντησα]. [Από 
το παραμύθι του «Δρακοηλιά» σ. 28, αλλά και αλλού σε ευρεία χρήση]. 

κιούπι [το] = το πιθάρι [τούρκ. küp].

κιουσμάτιν ή κιουσμέτιν ή κισμέτιν [το] = η τύχη, η μοίρα, το πεπρωμέ-
νο [από το τούρκ. kismet]. 

Κιουτζέκιν [το] = παραλιακό χωριό στα Β. του Κόλπου της Μάκρης όπου 
είχε τα μεταλλεία του ο Χατζη-Νικόλας Λουιζίδης. 

κίπερη [η] = φυτό με ρίζες-κονδύλους που τους χρησιμοποιούσαν για το 
λούσιμο των μαλλιών. 

κιπ[π]ιρλίκιν [το] = ο τουπές, η υπεροχή και η σοβαροφάνεια, η ακατα-
δεξιά και η μεγαλοπρέπεια [σύντμηση και παραφθορά της λέξης κιμπά-
ρης-κιμπαριλίκι]. 

Κιραλησά [η] = το ουράνιο τόξο [δίστιχο-παροιμία: «Ήβγιν η Κιραλη-
σά / μ’ έναν κόσκινουν φλουριά». Το σχετικό σχόλιο του Μιχ. Μουσαί-
ου στους «Βατταρισμούς»: Κιραλησά = η Ίρις, το ουράνιο τόξο εκ του 
κέρας-σελήνη. Κατά την λαϊκή αντίληψη οι τρεις κύριες αποχρώσεις του: 
κόκκινο, κίτρινο και πράσινο, συμβόλιζαν το κρασί, το στάρι και το λάδι, 
αντίστοιχα. 

κιράτσα και κεράτσα [τα] = τα χαρούπια [τα ξυλοκέρατα όπως ονομάζο-
νται αλλού, αλλά και τα «κεράτια» της παραβολής του Ασώτου]. 

κιρκιλλούδια [τα] = τα φουρνισμένα και παραγεμισμένα με αμύγδαλο 
ή και καρύδι σύκα, που τα αρμάθιαζαν σε τσαπέλλες από βούρλα και τα 
αποθήκευαν για το χειμώνα [μια από τις «κουμπάνιες» του σπιτιού]. Η 
λέξη προέρχεται από το «κρίκος» = κρικιλλούδια.
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κισκιλέ [τα] = είδος σταφυλιών του Λιβισιού. [σημ.: άλλα είδη σταφυ-
λιών του Λιβισιού: διμενίτης, κατιβένι, «του ποπά», κενκίτζουμέι [βλέπε 
λήμμα] κ.ά. 

κιρμιτζές [ο] = χρυσά νομίσματα και φλουριά της επίσημης γυναικείας 
φορεσιάς [πληθ. οι κερμιτζέδες].

κιρτέννου [ρ.] = κερδίζω. 

κίσσα [η] = το πουλί κίσσα [παροιμία: «ιτσάττησαν η κίσσα μι την κίσ-
σαν» = τα βρήκαν η μια κίσσα με την άλλη κίσσα]. Το έλεγαν γιατί τα 
πουλιά αυτά όταν συναντηθούν φωνάζουν και χαλάνε τον κόσμο σα να 
μαλλώνουν. Αλλά, και: κίσσα = το αυγό της Λαμπρής το γεμισμένο με 
κερί, για να σπάει τα αυγά των άλλων κατά το τσούγκρισμα των αυγών την 
Ανάσταση. 

κιτουζέντους [το] = το νοικοκυριό. 

κίχρενους [ο] = ο καλαμποκένιος [θηλ. η κίχρενη], αλλά και ο κίτρινος 
[π.χ. κίχρενοι ή «κρόκινοι» καράβολοι].

κλαβανή και γκλαβανή [η] = η καταπακτή ανάμεσα στο κύριο δωμάτιο 
και τη «γουνιά», που οδηγούσε στο κατώ[χ]ι. 

«κλέφτης» = η 1 από τις 4 επιφάνειες των αστραγάλων του παχνιδιού 
βεζύρης-βασιλιάς, που ήταν: βεζύρης, βασιλιάς, κλέφτης και ψωμάς. Το 
παιδί που έφερνε «κλέφτη» έχανε. 

κλόμπους [ο] = το κολύμπι. 

κλάννου [ρ.] = αφήνω πορδές, ρήμα σε μεγάλη χρήση στην καθημερινή 
ομιλία, με χαρακτηριστική τη φράση: «έκλασιν η νύφφη κι σκόλασιν η 
γάμους»... 

κλουαίρου [ρ.] = τριγυρνώ, γκιζεράω εδώ κι εκεί. 

κλουμπώ [ρ.] = σκαλώνω πέφτοντας από ψηλότερα κάπου χαμηλότερα, 
στα κλαδιά ενός δέντρου π.χ., στη στέγη ενός σπιτιού κλπ. [κατά τον Νικ. 
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Ανδριώτη παράγεται από το ρ. κολυμπώ και το ουσιαστικό του είναι το 
κλόμπους = το κολύμπι, όπως ανωτέρω]. 

κλούπια [τα] στον ενικό: το κλούπιν = οι λαβές, τα χερούλια των κα-
ζανιών. [παροιμία: «κι τα μιάλα καζάνια να λειώσουν τα κλούπια μέ-
νουν» δηλ. και να ξεπέσουν κάποιοι άνθρωποι ή οικογένειες, η αρχοντιά 
τους μένει, δεν χάνεται, φαίνεται]. 

κλουυρίννου [ρ.] = κλωθογυρίζω [παροιμ. 621 της Καλ. Μ-Μ.: «κλουυ-
ρίννει» = κλωθογυρίζει και επιμένει έως ότου πετύχει το σκοπό του]. 

κλώτσους [ο] = η κλωτσιά [από προοίμιο παραμυθιών: «δος του κλώ-
τσουν να γυρίσει / παραμύθιν ν’ αρχινίσει»]. 

κνίζα [η] = τμήμα σταφυλιού [αλλιώς βουτιρίδιν [από το βότρυς] [Ν.Α. 
«Το Ιδίωμα» σελ. 93].

κοιλόν [το] = μέτρο [όγκου-βάρους] μέτρησης σιτηρών [1 κοιλόν = 8 
οκάδες] [παροιμία Π1 266: «τώρα πλιόν που τόσωσις κι συ, ιγίμωσιν 
του κοιλόν» = τώρα πια που το απόσωσες κι εσύ, γέμισε και το κοιλόν]. 

«κοιλιές» [οι] = είδος τουλουμιών από κοιλιές κατσικιών ή προβάτων, 
όπου διατηρούσαν τα τουλουμοτύρια ή τις «μπάλες» – τα βούτυρα των 
βουβαλιών. 

κοιτώ [ρ.] [και κοιτάννου] = εκτός της συνήθισμένης χρήσης του κοιτώ 
= βλέπω, παρατηρώ [λιβισιανά: ντρανού] το ρήμα έχει μια εντελώς δια-
φορετική χρήση στο Λιβισιανό γλωσσικό Ιδίωμα: αυτό του κουρνιάζω, 
φωλιάζω, διαλέγω έναν τόπο για να κατοικήσω, να φωλιάσω, να αναπαυ-
τώ ή και να βοσκήσω [επί ζώων]. Η φράση «ικέ[οί]τασιν η έρνιθα» = 
εκούρνιασε το πουλί, η κότα, ήταν πολύ συνηθισμένη. Επίσης η παροιμία, 
παραδομένη σε μας από τον Αντ. Τζιζή «του άη-Γιωργιού κοίτα και του 
άη-Νικήτα ξεκοίτα», επιβεβαιώνει την ευρεία χρήση αυτού του ρήμα-
τος. Το παραπάνω το έλεγαν οι Λιβισιανοί, γιατί μετά το Πάσχα και αρχές 
καλοκαιριού, που με το κλείσιμο των σχολείων, μετακόμιζαν, «κούτσην-
ναν», στον Κάμπο του Λιβισιού όπου ικέτανναν [κοίτανναν] δηλ. ξεκαλο-
καίριαζαν μέχρι τα μέσα του Σεπτέβρη και τα πρωτοβρόχια, μέχρι δηλαδή 
του άη-Νικήτα στις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκοίτανναν = μετακόμιζαν 
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από τον Κάμπο στο Λιβίσι για τον χειμώνα [από εδώ, από αυτό το ρ. και 
η κοίτη του ποταμού].

κοίτ[τ]ουμου [ρ.] = κείτομαι, κείμαι, είμαι ξαπλωμένος, αναπαύομαι, 
κοιμάμαι. 

κοκκάρι [το] = το ψιλό, για φύτεμα κρεμμύδι [αρχ. κόκκος].

κολάιν [το] = ο τρόπος, η μέθοδος, η ευκολία [και μεταφορικά, ο σκοτω-
μός, όπως στο παραμύθι του «Δρακοηλιά»: «...ιμές αυτόν πρέπει να τουν 
κάμουμουν του κολάιν του...» = εμείς αυτόν πρέπει να τον σκοτώσουμε]. 

κολαούζος [ο] = ο οδηγός [τούρκ. kilavuz].

κόλλιας [ο] = ο πύργος, το καλοκαιρινό δίπατο σπίτι στην εξοχή [όπως 
στο παραμύθι «Αβεσσαλώμ» σελ. 128]. 

κολόνα [η] = ο στύλος του σπιτιού. Η κολόνα στα Λιβισιανά σπίτια ήταν ξύ-
λινη, ύψους 5μ. και διαμέτρου 30 εκατ. περίπου. Στερεωνόταν σε μια μεγάλη 
πλατιά πέτρα ή στο κατώχι ή πάνω στον τοίχο του κατωχιού. Στην κορυφή 
της κολόνας στερεωνόταν η μισιά, το μεσοδόκι, που ήταν ένα δοκάρι ξύλινο 
και δυνατό, στο κέντρο και κατά μήκος του σπιτιού για να στερεωθούν πάνω 
του τα δοκάρια της στέγης [του δώματος] [«Λαογραφικά» σελ. 21]. 

κολπόριν [το] = ο, η, αεικίνητος-η, το διαολάκι [;]. 

κονάκιν ή και κουνάκιν [το] = η καλύβα, η εστία, το τσαρδί, το κατάλυμα 
[φράση: «να λύσου κουνάκιν» = να σταθώ κάπου να περάσω τη νύχτα] 
[τούρκ. konak].

κόνιδα [η] = το αυγό της ψείρας της κεφαλής [παροιμία: «άνοιξε σαν την 
κόνιδα»] επειδή οι κόνιδες «ανοίγουν», σπάνε ξαφνικά και εμφανίζονται 
αναπάντεχα ως ψείρες. Το λέγανε για αυτούς που από αμίλητοι και αποσυρ-
μένοι, ξαφνικά και αναπάντεχα γίνονται ομιλητικοί και εξωστρεφείς. 

κό[ώ]νναρουν [το] πληθυντ. τα κόνναρα = το κουκουνάρι, οι κουκου-
νάρες [ο κώνος των καρπών του ήμερου πεύκου, της κουκουναριάς, ενώ 
οι καρποί του ονομάζονται κούννες]. σημ.: το ήμερο πεύκο ονομαζόταν 
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κουννουργιά [η] = η κουκουναριά, και το μικρό ήμερο πεύκο: [το] κουν-
νουγιέδιν [βλέπε λήμμα]. 

κοντόφουκους [ο] = [σύνθετη λέξη: κοντά-φως], ο μύωπας. 

κοντιάζω και κουντιάζω [ρ.] [παθητικό ρήμα] = στομώνω-στομώνομαι, 
χάνω την ικανότητα να κόβω [π.χ. το δρεπάνι, η τσάπα, το μαχαίρι κλπ., 
κόντιασε = στόμωσε, δεν κόβει]. Και η παθητ. μετοχή = κοντιασμένους 
[ο] = ο αμβλύς. 

κοντοπίθαρους [ο] = ο κοντός άνθρωπος [σύνθετη λέξη από το κοντός 
και πιθάρι].

κοντογούνι [το] = το γιλέκο της επίσημης γυναικείας Λιβισιανής φορε-
σιάς, από ακριβή τσόχα και ανοιχτό μπροστά. [βλέπε: Φορεσιά].

κοντός [ο] πληθυντικός οι κοντοί = ξύλινοι ράβδοι μήκους 1, 2 μ. με τους 
οποίους οι δάσκαλοι έκαναν γυμναστική στα παιδιά της 5ης και 6ης τάξης 
των σχολείων στο Λ. και στη Μ. [Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου όπ. πρ. σελ. 35]. 

κουππάννου [ρ.] = χύνω αναστρέφοντας ποτήρι ή φλυτζάνι, αόριστος 
ικόππασα, προστακτ. κόππασι = χύσε, και μέση φωνή: κουππάννουμου 
= χύνομαι. 

Κορδόνι [το] = η παραλία του λιμανιού της Μάκρης. 

Η Μάκρη (Fethiye). Το Κορδόνι.
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κόρτα [η] = η χορδή [φράση: «κόρτα πι, κόρτα γιμάτους» = γι’ αυτούς 
που περπατούν στητοί και περήφανοι [ειρωνικά]. 

κορτακιασμός [ο] = φράση-κατάρα: «Πνίους κι κορτακιασμός».

κορφή [η] = η κορυφή, συνηθέστερα το κεφάλι, όπως στο δίστιχο: «δος 
του μια να πάει κάτω / νάβρει η κορφή τον πάτο», και ειδικότερα, κορφή 
= ο γύρος που κάνουν οι ρίζες των μαλλιών του κεφαλιού στην κορυφή του, 
που μπορεί να είναι και περισσότερες από μια, οπότε έλεγαν ότι όποιος έχει 
2 ή 3 τέτοιες «κορφές» στο κεφάλι του, τόσες γυναίκες θα πάρει. 

κόρφους [ο] = ο κόρφος, η αγκαλιά [όπως στο τραγούδι της «Κανακα-
ριάς» «... κι ιγέμησιν η κόρφους μου ψουμιά κι παξιμάδια...»].

κόσσανα [τα] = οι καρποί του σκίνου. 

κο[υ]σσανιά [η] = η τσικουδιά, η άγρια φυστικιά, και οι καρποί της ονο-
μάζονται τσίκουδα. [φράση-παροιμία: «ιβώ πλιόν έγινα σαν την κουσ-
σανιάν» = εγώ είμαι χτυπημένος από παντού και μαύρος από τα χτυπή-
ματα σαν την κοσσανιά]. 

κ[κ]οσόρα [η] = είδος μεγάλου δρεπανιού με ξύλινη μακριά λαβή, ώστε 
ο θεριστής κρατώντας την να θερίζει όρθιος. 

κοστέρα [η] = η γειτονιά, η ενορία, ο νταϊφάς μου, ο οικείος τόπος. 

κοτλούκιν [το] = η μασχάλη [παροιμία Π1 396: «δυο καρπούζια σ’ έναν 
κοτλούκιν εν χουρούν» = δυό καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χωρούν]. 

κοτζάμου = [μόριο σύγκρισις] π.χ. εσύ ο μεγάλος, στην ηλικία, στο ύψος, στο 
ανάστημα και... [σε αντιδιαστολή δηλαδή με κάτι άλλο] [τούρκ. koca-m].

κοτσαπάσης [ο] = η χρυσόμυγα. 

κοτσαρίδα [η] = το νεαρό και τρυφερό φυτό της παπαρούνας πολύ πριν 
ανθίσει, που το έβραζαν μαζί με άλλα χόρτα, μυρώνια, καυκαλίδες, σκα-
ντούκια κ.ά. για να κάνουν χορτόπιτες και περέκια στο σάτσι. [περέκια 
και σάτσι, βλέπε λήμματα]. 
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κότσιν [το] = ο αστράγαλος ανθρώπων και ζώων [με το κότσι των ζώ-
ων-τους αστραγάλους, έπαιζαν το ομώνυμο παιχνίδι τα παιδιά από τους 
αρχαιότατους χρόνους]. 

κουβαλατώ [ρ.] = κυνηγώ, διώχνω, τσακώνομαι. 

κουβάνιν [το], αλλά και κουβέλλιν [το] = η κυψέλη των μελισσών [τούρκ. 
kovan].

κουβλίν [το] = το δημόσιο πηγάδι, και [κυρίως] μεταφορικά = εξαντλή-
θηκα, τα έχασα όλα. Φράση η πλέον συνήθης γι’ αυτή τη λέξη: «έγινα ή 
έγινε, ή τον έκαναν, κουζίν-κουβλίν» = έγινα ταπί, ή τον κάνανε ταπί, τα 
έχασε όλα [στα χαρτιά π.χ.]. 

κουδουνόκωλους [ο] = ο ρακένδυτος, ο άθλιος, ο πολύ φτωχός. 

κούζα [η] = η κοπέλα, η κόρη [η αρνάδα, και μεταφ. η κόρη, και μάλιστα 
η μεγάλη κόρη, η αναπτυγμένη και δυνατή, και στα Λιβισιανά = η κο[υ]
ρούκλα]. 

κουζίν [το] = το αρνί και κουζάκι [το] = το αρνάκι, αλλά και το μικρό 
κορίτσι [τούρκ. kuzu].

κουίν [το] = η άκρη και κουίν-κουίν [έκφραση] = άκρη-άκρη [φράση 
σχετική: «κουίν-κουίν κι άλι-άλι» = άκρη-άκρη και σιγά-σιγά], αλλά και 
κουίν = η όχθη [Καλ. Μουσαίου-Μπουγιούκου «Μικρασιατικά Χρονι-
κά» τ. 12 1970 σελ. 92].

κουκκούδιν [το] = το σπυρί, ιδιαίτερα το σπυρί της στοματικής κοιλότη-
τας. Φράση από σχετική θεραπεία: Ασθενής-«κουκκούδιν έχει η γλώσσα 
μου»-Θεραπευτής: -«στης αλαπούς τον κώλον»... κλπ. [«Λαογραφικά» 
σελ. 107]. 

κούκκους [ο] = τα κουκιά γενικώς, και μάλιστα τα μαγειρεμένα κουκιά· 
[φράση από την ομώνυμη ευτράπελη διήγηση: «ιψήθηκιν η κούκκους» 
= ψήθηκαν τα κουκιά]. 
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κούκλα [η] = το δεκάδι, το μασούρι του μεταξιού, αλλά και το μασούρι 
των καρπών του καλαμποκιού. 

κουκούλ[λ]α [η] = το κάλυμμα της κεφαλής, η κουκούλα, το λοφίο των 
πτηνών, αλλά και το λειρί των πετεινών. 

κουκουλάρικο [το] = το μετάξι από το κουκούλι των μεταξοσκωλήκων, 
αλλά και το ύφασμα από κουκουλάρικο μετάξι. 

κουλλακού [η] = η βρώμικη γυναίκα. 

κουλλακώννου [ρ.] = έχω κοιλόπονο.

κουλαντρώ [ρ.] = χειρίζομαι, και κουλαντρισμένος [ο, η, το] = ο μεταχει-
ρισμένος, ο, η, δεύτερο χέρι [το έλεγαν και για τις γυναίκες]. 

κουλίας [ο] = ο σύντροφος, ο φίλος, ο συνεταίρος στη δουλειά. 

κουλόπανα [τα] = τα σπάργανα. 

κουλ[λ]ός = ο ανάπηρος, αυτός που έχει χάσει το ένα του χέρι. 

κουλίλης [ο] = ο κοπρίτης, ο αδέσποτος σκύλος που πλησιάζει φιλικά. 

κουλότυρπα [η] = η κωλότρυπα. 

κουλούκιν [το] = το κουτάβι του σκύλου. 

κουλουκούθα [η] και κουλούκα [η] = η κολοκύθα.

κουλ[λ]ουρτίνουμου [ρ.] [στην παθητ. φωνή] = ξαπλώνω ραχατλίδικα, 
αναπαύομαι, απολαμβάνω ξαπλωμένος, την αράζω. [μετοχή = [ο] κουλ-
λουρτισμένους]. 

κουλουντρά [τα] = τα στρογγυλά [επίθετο στον πληθυντικό] [π.χ. τα μά-
τια της γάτας είναι κουλουντρά [στρογγυλά]. 

κουμανταίρου [ρ.] = κουμαντάρω, διοικώ, εξουσιάζω. 
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κουμάρι [το] = το τενεκεδένιο κύπελο, αλλά και το τυχερό παιχνίδι [με 
χαρτιά, με ζάρια κλπ.] [μσν. κουκουμάριον και τούρκ.-αραβ. kumar].

κουμαρτσής [ο] = ο παίχτης τυχερών παιχνιδιών, ο χαρτοπαίχτης κλπ. 

κουμέρκιν [το] και κουμέρκιον [το] = το τελωνείο [παροιμία: «ιμές, του 
άχυρούμ μας ιπέρασιν απού του κουμέρκιν» = όσο για μας, βράστα, το 
άχυρό μας πέρασε από το τελωνείο, δηλ. ξοφλήσαμε]. 

κουμερκιάρης [ο] = ο τελώνης. 

κουμνάκι [το] = το μικρό πήλινο βάζο για γλυκό, ελιές κλπ. Ειδικά το 
κουμνάκι για το βούτυρο το έλεγαν «βουτυρικόν». 

κουμπάνιες [οι] = οι προμήθειες για το χειμώνα [βλέπε λήμμα: «Ασχολί-
ες κατοίκων»] [ιταλ. compagna].

κουμπάρος [ο] θηλ. η κουμπάρα = συγγενής εξ αγχιστείας από γάμο ή 
βάφτιση, αλλά και συνηθισμένη προσφώνηση γείτονα ή γειτόνισσας στο 
Λιβίσι = καλέ κουμπάρα, κουμπάρε]. 

κουμπασαίρου [ρ.] = περηφανεύομαι, μεγαλοπιάνομαι, λέω μεγάλα λό-
για, αλλά, και κατευθύνω [όπως στο παραμύθι «ο Θεόπεμπτος» της Καλ. 
Μ-Μ. σελ. 182: «... η Θιός που τα κουμπασαίρει βούλα»... = ο Θεός που 
τα κατευθύνει όλα... κλπ.]. 

κουμπώ [ρ.] = στηρίζομαι, ακουμπώ. 

κουννιάρης [ο] και το θηλ. κουννιαρού [η] και κουννιαριά [η] = ο οκνός, 
η οκνή, ο τεμπέλης, η τεμπέλα [ετυμολ. προέρχεται από το επίθετο οκνός-
οκνιάρης]. 

κούννα [η] = η κούνια, η αιώρα. Υπήρχαν δυο ειδών κούνιες: η κανονική 
και η οριζόντια κούνια που λεγόταν «αμανόκουννα» [βλέπε λέξη]. 

κούννα [η πληθυντ. οι κούννες] = η ψύχα, ο κόκκος, το κουκούτσι, και 
κουννίν = ο μικρός κόκκος [και μεταφορικά π.χ. «κουννίν τιμήν δεν έχει» 
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= καθόλου τιμή και υπόληψη δεν έχει]. 

κουννιστός [ο] [χαλβάς] = είδος χαλβά, ο σπυρωτός χαλβάς με νισεστέ, 
πολύ αγαπητός στους Λιβισιανούς [παροιμία: «φύλλον-φύλλον κατου-
μάριν και κουννίν-κουννίν χαλβά»]. 

Κουννουργιέδιν [το] = τοποθεσία στη διαδρομή Μάκρης-Λιβισίου [βλέ-
πε: «Οδοιπορικό» στα «Λαογραφικά Σύμμεικτα»] κουννουργιέδιν = το 
μικρό ήμερο πεύκο, η μικρή κουκουναριά. Κουννουργιά = η κουκουνα-
ριά, και κώνναρουν = το κουκουνάρι της κουκουναριάς, ενώ οι καρποί της 
ονομάζονταν = κούννες, αλλά και κούννα ονομαζόταν και η ψίχα τους. 

κουνουβάλλης [ο] = ο ξεβράκωτος, ο άθλιος, ο φτωχός. 

Κουνουσάτα [τα] = τοποθεσία του Λιβισιού, ο λόφος όπου χτίστηκε το 
πρώτο σχολείο του Λιβισιού. Τα Κουνουσάτα φαίνεται πως ήταν η αρχαία 
ακρόπολη του κάστρου της κωμόπολης. 

κουντούρα [η] = είδος υποδήματος, το τσόκαρο. 

κουψουνούρης [ο] = ο έξυπνος, ο εφευρετικός, αυτός που του κόβει το 
μυαλό. 

κούππα [το] = το κύπελο, αλλά και πολύ εν χρήσει στο Ιδίωμα το «κούπ-
πα» ως επίρρημα = μπρούμυτα [το αντίθετό του είναι: ανάσκελα, και ο 
συνήθης συνδυασμός: κούπα-τ’ ανάσκελα [μπρούμυτα-υπτίως]. 

κουππάννου [ρ.] = χύνω, αναστρέφω, αναποδογυρίζω την κούπα και 
χύνω το περιεχόμενό της, μεταφ. = σκορπάω. 

κουππαρμάς [ο] = το φυτό που φυτεύεται πλάγια. 

κουππάς [ο] = ο σβέρκος, η πλάτη, η ράχη [παροιμία: «στουν κουππάν 
μας έκατσιν» = στο σβέρκο μας, στη ράχη μας κάθισε]. 

κουππούκης [ο] = ο τεμπέλης, ο παραγιός, και μάλιστα ο τεμπέλης και 
ανεπρόκοπος παραγιός. 
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κουραίνουμου [ρ.] = κουράζομαι.

κουραπάς και κουραμάς [ο] = ο φόρος υποτελείας των χριστιανών: 1 
τούρκικη λίρα το χρόνο για κάθε αρσενικό παιδί, μέχρι το Χουριέτ, το 
τούρκικο Σύνταγμα του 1909. Από τότε και μετά επεβλήθη, από 20 χρο-
νών και πάνω οι άρενες να κάνουν στρατιωτική θητεία 1,5 έτους στα 
«τάγματα εργασίας», τα «αμελέ ταμπουρού». 

κουράς [ο] και πληθυντικός οι κουράδες = οι νεοσύλλεκτοι χριστιανοί 
στον τουρκικό στρατό μετά το Χουριέτ του 1909 των Νεοτούρκων. 

κουρατάς [ο] = το ξεκούρδιστο, παράφωνο μουσικό όργανο. 

κουρίν [το] και το υποκοριστικό το κουράκιν = το μικρό κορίτσι. 

κουρκάς [ο] = είδος μεγάλης σαύρας. 

κουρκουμάς [ο] = η «αφέλεια», το τσουλούφι των μαλλιών που πέφτει 
στο μέτωπο. 

κουρμπέτι [το] = η ξενιτειά [τούρκ. gurbet].

κουρμούζι [το] = ο πρινόκοκκκος: α) είδος μπαχαρικού, μικροί μαύροι 
κόκκοι που τους έβραζαν για να βάψουν τα αυγά της Λαμπρής, β) βότα-
νο που το εκχύλισμα της ρίζας του χρησιμοποιούσαν για να λούζουν τα 
μαλλιά τους. 

«κούρου-μιάου» = υπήρχε περιπαιχτική δοξασία στο Λιβίσι, ότι τα κορί-
τσια που έμεναν ανύπαντρα, ανέβαιναν στο δώμα και φώναζαν «κούρου-
μιάου», για να βρουν γαμπρό. 

κουρουντού [τα] = οι ξηροί καρποί [από το παραμύθι του «Δρακοηλιά» 
σελ. 38 /2]. 

κούρ-τακούρ [επιφωνηματ. μόριο του λόγου στη διήγηση παραμυθιών] 
= άντε πάμε, άντε και καλά. 

κουρπαγιάδοι [οι] = οι κουραμπιέδες. 



~147~

To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

κουρπάτσιν [το] = το μαστίγιο, δερμάτινο ή πλεκτό, μεταλλικό [τούρκ. 
kirbac].

κουρπάν = σου τάζω [ξενική λέξη, τουρκική ή περσική, στην παροιμία 
Π1 αρ. 423]. 

κουρπέλλα [η] = άγριο φυτό [η αγουδούρα;] αυτοφυές που ανθίζει το 
καλοκαίρι. Το έβραζαν και έπιναν το αφέψημά του για τη διάρροια. Το 
ίδιο φυτό όταν άνθιζε το καλοκαίρι το κρεμούσαν στις συκιές για να μην 
πέσουν τα «λίθια», τα άγουρα, ανεπικονίαστα σύκα, γιατί στα άνθη του 
αναπτυσσόταν ένα έντομο «ο ψην της συκής» που μετέφερε τη γύρη για 
να γονιμοποιηθούν τα σύκα και να μην πέσουν. 

κουρσούνι [το] = η μεταλλική μπίλια των ρουλεμάν. 

κουρτίννου και κουρτίννουμου [ρ.] = κουρδίζω, μοστράρω και κουρδί-
ζομαι, μοστράρομαι.

κουρτσαλατώ [ρ.] = παίζω αδέξια και παράφωνα ένα έγχορδο μουσικό 
όργανο [π.χ. κιθάρα, μαντολίνο κλπ.]. 

κουρτσουπουδιά [η] = σπάργανο των βρεφών.

κουσάφιν και χουσάφιν [το] = σαρακοστιανό ρόφημα από μαύρες στα-
φίδες, ξηρούς καρπούς, κανέλλα, κλωνάρια μυρτιάς, ζάχαρη κ.ά. που τα 
έβραζαν και τα έκαναν ρόφημα[τούρκ. hosaf].

κουσέλλιν [το] = το κοτσομπολιό, και κουσελλιάρα = η κοτσομπόλα γυ-
ναίκα. 

κουσμέρης [ο] = ο αξιωματικός της χωροφυλακής, που μπορεί να ήταν ο 
διοικητής του σταθμού [π.χ. ο κουσμέρης της Μάκρης]. 

κουσουμαίρου και κουσουμαίρνου [ρ.] = μου αρέσει, μου πάει, τα κα-
ταφέρνω. 

κουσούρι [το] = το ελάττωμα [τούρκ. kusur].
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κουστηβαρού [ρ.] = πλησιάζω [και κουστηβηριτόν = το πλησίασμα με 
προφύλαξη]. 

κουτάλα [η] = η ωμοπλάτη, ο βραχίονας [από εδώ και το «ζερβοκουτά-
λας» = ο αριστερόχειρας]. 

κουταλάς [ο] = η κουτάλα του μαγειρέματος, ξύλινη ή μεταλλική [σημ.: 
με τον κουταλά έχυναν το λυωμένο κερί της κερήθρας για να φτιάξουν 
κεριά]. 

κουτάλες [οι] = οι φτερούγες, αλλά και είδος κολύμβησης = οι απλωτές. 

κούτελλον [το] = το μέτωπο και μεταφορικά η τιμή και η υπόληψη [«έχω 
το κούτελλον καθαρόν» = έχω ακέραια την υπόληψή μου]. 

κουτινί [το] = ύφασμα καρώ σατέν της γυναικείας στολής. 

κουτούζης [ο] = ο λυσσασμένος [π.χ. ο κουτούζης σκύλος = ο λυσσασμέ-
νος σκύλος]. 

κουτούλιαγκας [ο] = ο κουτός, ο πολύ κουτός. 

κουτουλού [ρ.] = χτυπάω με το κεφάλι [το ουσιαστικό: κουτουλιά]. 

Κουτουρλούκιν [το] = γειτονιά-προάστιο του Λιβισιού στο δρόμο από το 
Στούμπο στον άη-Στέφανο. 

κουτουρού [επίρ.] = απερίσκεπτα, στην τύχη [τούρκ. götüsü].

κουτουρτώ [ρ.] = νταβραντώ, αντρειεύομαι [π.χ. ο γέρος κουτούρτησε = 
ο περασμένης ηλικίας άντρας που δείχνει ερωτικές διαθέσεις]. 

κούτρα [η] = η κεφάλα [επίθετο σχετικό: ξηκούτης = ο ανοϊκός από γη-
ρατειά]. 

κούτσα [η] πληθυντ. οι κούτσες = οι «κούκλες» του καλαμποκιού, επί-
σης τα μασούρια με τα νήματα [«Λαογραφικά» σελ. 160]. 
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κούτσαυλος [ο] = ο [πολύ] κουτσός.

κουτσίννου [ρ.] = μετακομίζω, μεταθέτω, αλλάζω θέση [ουσιαστικό: το 
κούτσισμα = η μετακόμιση, η μετακίνηση]. 

κουτσουδόντης [ο] = αυτός που του έχουν πέσει τα δόντια του. 

κουτσουμα[γ]ειριά [η] = το πρόχειρο και φτωχό φαγητό. 

κουτσουμύττης [ο] = ο ίσης αξίας και πείσματος αντίπαλος [φράση-
παροιμία: «εύρεν τον κουτουμύττην του» = βρήκε τον αντάξιό του αντί-
παλο]. 

κουτσαντός [ο] = το παιδικό παιχνίδι «κουτσός», από το ρήμα κουτσαί-
νω-κουτσαίνομαι και αόρ. εκουτσάθθην, να κουτσαθθώ, όπως στο: «να 
κουτσαθθείς, να κουφαθείς»... κλπ. [βλέπε Ευτράπελες Διηγήσεις στα 
«Λαογραφικά»] από εδώ και το επίθετο-βρισιά: «κούτσαβλος» = ο εντε-
λώς κουτσός, που παραπατάει. 

κουτσουνούρης [ο] = ο κολοβός. 

κούτσους [ο] = ο χοίρος, το γουρούνι. 

κουφινίδες [οι] = τα κοφίνια με καπάκι όπου αποθήκευαν σύκα, καρύδια, 
αμύγδαλα. Τις κοφινίδες τις έβαζαν πάνω στο τεστιλίκι [το ξύλινο αμπάρι 
του κυρίως δωματίου του Λ. σπιτιού]. 

κουφτή [η] = η μουσταλευριά [παροιμία: «μαρή, ανάλατης κουφτής 
κόρη» [ξενέρωτη και άνοστη]. 

κουφτιρός [ο] = ο έξυπνος άνθρωπος. 

κόψιμον [το] = η διάρροια. 

Κράγος [ο] = το ψηλό βουνό προς Β. του Λιβισιού [προς Ν. είναι ο Αντί-
κραγος] με ενεργό ηφαίστειο. 
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«Κρεμμύδα» [η «Κρεμμύδα της Φαρέλιας»] = επιγραμματική έκφραση 
για τους μεγάλους ψεύτες και τα μεγάλα ψέματα. 

Κρεμμυδά [οικογένεια] = Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος και Κυριάκος: Ευ-
εργέτες της Κοινότητας Μάκρης, την οποία υπηρέτησαν «πολλαπλώς» κατά 
τον Κ. Λαμέρα [ο Εμμανουήλ],ενώ οι γιοι του Κωνσταντίνος και Κυριάκος, 
δώρισαν δύο σπίτια στη Μάκρη «ίνα τα εισοδήματα αυτών διατίθενται υπέρ 
των Σχολών, ως και 500 χρυσά εικοσόφραγκα προς τον αυτόν ωσαύτως 
σκοπόν» [1911], δωρεές για τις οποίες επαινέθηκαν από τον μητροπολίτη 
Πισσιδίας Κωνσταντίνο και τον πατριάρχη Κων/πόλεως Ιωακείμ.

Κρεμμυδάς Κυριάκος [1879-1959) = Από τη μεγάλη οικογένεια των 
Κρεμμυδάδων, πιθανότατα ένας από τους δυο γιους του Εμμανουήλ 
Κρεμμυδά, και εδώ ένας από τους πρώτους ευεργέτες της Νέας Μάκρης.

                   

κυήμι [το] = το λαγήνι [αλλού το λένε «γκιούμι»]. 

κυλίντρι [το] = ο κύλινδρος από πέτρα πελεκητή μήκους 60-80 εκατ. και 
διαμέτρου 20 εκατ. περίπου που το κυλούσαν με το πόδι στο δώμα για να 
μην εισχωρούν τα νερά της βροχής. Η δουλειά αυτή γινόταν από τις κοπέ-
λες του σπιτιού την αρχή του φθινοπώρου, στα πρωτοβρόχια. 

Κυριάκος Κρεμμυδάς (1879-
1959). Ο πρώτος δωρητής 
του Σχολείου Ν. Μάκρης 
(πρόσφερε 44 χρυσές λί-
ρες για την αποπεράτωση 
του Σχολείου στη δεκαετία 
του’50).

Eμμανουήλ Κρεμμυδάς.
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

Κυλίστρα [η] = περιοχή του Λιβισιού κοντά στην Κάτω Παναγιά. Κυλί-
στρα = τσουλήθρα. Ήταν μαύρες και γυαλιστερές πέτρες επικληνείς. Τα 
παιδιά έπαιζαν σ’ αυτές γλιστρώντας πάνω στη λεία τους επιφάνεια. 

Κυνήγι στη Μάκρη και στο Λιβίσι = Στη Μ. και στο Λ. υπήρχαν μεγά-
λα και πυκνά δάση με αγριογούρουνα, λαγούς, πέρδικες, σκαντζόχοιρους 
κ.ά. Τα αγριογούρουνα έκαναν ζημιές στα καλαμπόκια και στα μποστά-
νια. Οι Τούρκοι παραμόνευαν και τα σκότωναν, και έπειτα ειδοποιούσαν 
φίλους τους χριστιανούς που τα αγόραζαν ή τα αντάλλαζαν με μπαρούτι 
και βόλια. Τα αγριογούρουνα τα πουλούσαν έξω από τη Μάκρη, γιατί δεν 
το επέτρεπε η μουσουλμανική θρησκεία [Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου]. 

κύπερη [η] = είδος φυτού [αρχ. κύπειρος].

κυράτσα [η] = η κυρία, η αρχόντισσα [όπως στην παροιμία: «μαρή σκι-
σμένη τραχηλιά, μαρή σκισμένη κάρτσα /πόκατσις κι αναγέλασις ιμέ-
ναν την κυράτσαν»]. 

Κυραλησά [η] = το ουράνιο τόξο [ευχή: «ήβγιν η Κυραλησά / μ’ έναν 
κόσκινουν φλουριά...»]. 

κύρης [ο] = ο πατέρας, ο αφέντης του σπιτιού.

Κυριακή των Ματσών [η] = η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Την 
έλεγαν «Κυριακή των Ματσών» γιατί ο ιερέας την Κυριακή αυτή μοί-
ραζε στην εκκλησία μικρά μπουκέτα από κίτρινα εύοσμα λουλούδια του 
βουνού [πιθανότατα ανθισμένο μελισσόχορτο]. 

κώλους [ο] = ο πισινός, και παράγωγα: κωλοσέρνω, κωλώννω, αλλά και 
ο πάτος, όπως: ο κώλος του καλαθιού = ο πάτος του καλαθιού κ.ά. [παροι-
μία: «γλυκύς η νύπνους την αυγήν / γδυμνός η κώλους την Λαμπρήν» 
= γλυκός ο ύπνος την αυγή / γυμνός ο κώλος την Λαμπρή, [για τους τε-
μπέληδες]. 

κωλουμέριν [το] και συνηθέστερα: του κουλουμέριν = ο γλουτός. 

κωλώννου [ρ.] = υποχωρώ.
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κώνναρουν [το] πληθυντ. τα κώνναρα = οι κουκουνάρες, οι καρποί του 
ήμερου πεύκου, οι καρποί της κουκουναριάς. 

κωσταντινάτο [το] = είδος φλουριού.
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Λ

λαάτι [ερωτηματ. αντωνυμία] = λοιπόν; [από «Το παραμύθι των κεράτων» 
της Καλ. Μ-Μ. σελ. 141 /2: = «Ισύ’ σι λαάτι;» –Εσύ είσαι λοιπόν;]. Επί-
σης λαάτι [ρ.] [απρόσωπο] = λογαριάζεται [από μετατροπή του ρ. λογάται-
λου[γ]άτι-λαάτι] [Νικ. Ανδριώτη, «Το Ιδίωμα της Λυκίας», 1961 σελ. 32].

λαγαρίννου [ρ.] = καθαρίζω, ξεκαθαρίζω. 

λα[γ]ός [ο] = ο λαγός.

λαδικό [το] = σκεύος λαδιού, το κουμνάκι του λαδιού. 

λαθούρι [το] = είδος οσπρίου για τροφή των ζώων. 

λαζαράκια [τα] = τριγωνικά γλυκίσματα της εβδομάδας του Λαζάρου που 
τα έφτιαχναν με ζυμάρι, σταφίδες, ζάχαρη και μυρωδικά. Τα έκοβαν σε 
κομμάτια τρίγωνα, τα έβρεχαν, τα πασπάλιζαν με σουσάμι και τα έψηναν 
στο φούρνο. Τα μοίραζαν σε συγγενείς, γείτονες και φίλους το Σάββατο 
του Λαζάρου. 

Λαζάρου Σάββατο = εκτός από τα «λαζαράκια» που έφτιαχναν στα σπί-
τια, το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά έλεγαν «το τραγουδάκι του Λα-
ζάρου» που το απάγγελλαν, δεν το τραγουδούσαν. Το «τραγουδάκι» έλε-
γε: «Λάζαρε, Λάζαρε, τι είδες στον Άδην; / Είδα φόβους, είδα τρόμους 
/ είδα βάσανα και πόνους. / Δόστε μου λίγο νεράκι / για να ξεπλύνω 
της καρδιάς μου το φαρμάκι / της καρδιάς και των χειλέων / και μη μ’ 
ερωτάτε πλέον». 

λαΐνα [η] = το λαγήνι. 

Λάκκα [η] [του Στούμπου η Λάκκα] = τοποθεσία του Λιβισιού πίσω από 
τον Στούμπο όπου έσφαζαν ζώα, όπου ήταν δηλ. το σφαγείο της κωμό-
πολης. 
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λακκάκια [τα] = τα «λακκάκια» στα μάγουλα ήταν στοιχείο ομορφιάς 
για τις γυναίκες [παροιμία: «της όμορφης το μάγουλον / όταν γελά 
‘‘λακκώννει’’»]. 

λακκώννω [ρ.] = σχηματίζω «λακκάκια» στα μάγουλα, όπως αναφέρε-
ται πιο πάνω. 

λάλας [ο] = ο αυλάρχης [από το τουρκο-περσικό. «λάλα»: Νικ. Ανδριώ-
της], αλλά και λαλάς [ο] = ο θείος, ο θειός από το μεσαιωνικό λαλάς [Νικ. 
Ανδριώτη, «Λεξικό»]. 

λαλέ = επιφωνηματικό μόριο. Από το Λιβισιανό δημοτικό: «λαλέ, λαλέ 
το Σύμπολον / και στο Βαΐ χορτάριν...» κλπ., που κατά πάσα πιθανότη-
τα σημαίνει λουλούδι, γιατί είναι ανάλογο με το δημοτικό: «λελούδι της 
Μονεμβασιάς / και κάστρο της Λαμίας»... κλπ. 

λαλλιά [η] = η λαλιά, η φωνή [από το τραγούδι της «σούστας»: «νάχα 
φωνή σαν τη βροντή / λαλλιά σαν την καμπάνα»]... κλπ. 

λ[ι]αλίν [το] = η παπαρούνα, η ανεμώνα [από το τραγούδι των Καλλι-
καντζαριών: «κλώσιτι να κλώσουμουν / κι να κλωσταρήσουμουν /... 
άσπρους πιτεινός λαλεί / κόκκινους σαν του λαλί»...].

λάλημα [το] = η ομιλία των ανθρώπων, αλλά και το λάλημα των που-
λιών [από το ρήμα λαλώ-ομιλώ, φωνάζω, συνδιαλέγομαι]. Απόσπασμα 
από μοιρολόι: «λάλησέ μου παιδάκι μου / γιατί θα βγει η ψυχή μου»... 
[Γ. Αμαργιανάκη: Μοιρολόγια από τη Ν. Μάκρη, «Μικρασιατικά Χρο-
νικά» τ. 14ος 1970]. 

λαλούσα [η] = η φλογέρα, το υποκοριστικό: [το] λαλουσάκι = η μικρή 
φλογέρα, η σφυρίχτρα [και είχαν πολλές ευκαιρίες τα μικρά παιδιά να 
κάνουν αυτοσχέδια λαλουσάκια στο Λιβίσι: από φύλλα κολοκυθιάς, από 
φύλλα δέντρων, βλαστούς από τα σπαρτά [του κριθαριού κλπ.].

Λαμέρας = α) Κωνσταντίνος: Γεννήθηκε στην Τήνο το 1869 και πέθανε 
στην Αθήνα στις 19 /7 /1949. Στο Λιβίσι έμαθε τα πρώτα γράμματα. Το 
Γυμνάσιο το έβγαλε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιατρική στο Παν/μιο Αθηνών. 
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

Τελείωσε το 1889. Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι 
[1897-1899 και 1900-1902]. Εκεί ειδικεύτηκε στη 
γυναικολογία. Έγινε υφηγητής του Παν/μίου Αθη-
νών το 1906 [τίτλος της διατριβής του επί υφηγε-
σία: «Περί δυσμηνορροίας» που υποστηρίχτηκε 
από τον Καθηγητή Καλιαντζή]. Παντρεύτηκε την 
Ευθαλία Λουιζίδου, κόρη του ευεργέτη Χατζη-
Νικόλα Λουιζίδη και έκανε 5 παιδιά. Ο Κ. Λα-
μέρας έχει πλούσιο επιστημονικό, κοινωνικό και 
πατριωτικό έργο. Δίδαξε 7 χρόνια στο Παν/μιο και 
στην Αστυκλινική Αθηνών. Έγραψε και δημοσί-
ευσε περί τα 50 επιστημονικά άρθρα και μονογρα-
φίες. Από το 1916 ως το 1925 εξέδωσε το ιατρικό 
περιοδικό «Ιατρική Επιθεώρηση». Αρχαιογνώστης και ελληνολάτρης, 
μετέφρασε και εξέδωσε μέρος της Βιβλιοθήκης των Αρχαίων Ελλήνων Ια-
τρών και κυρίως τον Ιπποκράτη. 
Η τελευταία σχετική εργασία του 
είναι: «Ο όρος πνεύμα παρά τοις 
αρχαίοις». Πήρε μέρος στους βαλ-
κανικούς πολέμους 1912-1913. 
Με την επιστροφή του ίδρυσε 
την κλινική «Ιπποκράτης» [«Ια-
τρείον»] προσφέροντας ιατρικές 
υπηρεσίες έναντι μικράς αμοιβής 
στους πάσχοντες απόρους. Ανέλα-
βε τη διεύθυνση του Σανατορίου 
Νταού Πεντέλης και αμέσως μετά τον πόλεμο του ’40-’41 εγκαταστάθηκε 
στη Νέα Μάκρη όπου πολλά προσέφερε ως ιατρός. Παράλληλα συνέλεξε 
το λαογραφικό υλικό για το βιβλίο του «Η Μάκρη και το Λυβήσι», που 
το 1945 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Κοινωνικό έργο: Εργά-
στηκε με όλες του τις δυνάμεις για τη Μικρασιατική Ιδέα. Σύμβουλος του 
Ελευθερίου Βενιζέλου για θέματα της Μ. Ασίας. Γεν. Γραμματέας και 
έπειτα πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή». Δημοσίευσε 
σειρά άρθρων και έκανε σειρά διαλέξεων για τους χριστιανικούς πληθυ-
σμούς της Μ. Ασίας, όπως: «Περί Κρυπτοχριστιανών», «Περί Δημογε-
ροντίας» κλπ. Υπέρμαχος της ελληνοτουρκικής φιλίας. 
β) Ιωάννης Κ. Λαμέρας: Γιος του Κων/νου Λαμέρα. Γιατρός-φυματιο-
λόγος. Υφηγητής της Ιστορίας της Ιατρικής στο Παν/μιο Αθηνών. Γεν-

Κων/νος Λαμέρας 
(1869-1949).

Ομάς εορταστών 
(κάτω αριστερά ο Κων/νος Λαμέρας).
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νήθηκε το 1924. Πέθανε τον Σεπτ. του 1966. 
Φοίτησε στο Παν/μιο Αθηνών. Ως φυματιολόγος 
υπηρέτησε στο Κέντρο Ερεύνης Νοσημάτων Θώ-
ρακος. Ιατρός των ΣΕΚ. Επιμελητής Φυματιολο-
γικής Κλινικής του Γενικού Νευροψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αθηνών το 1964. Υφηγητής της 
Ιστορίας της Ιατρικής. Σύμβουλος του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών [ΙΣΑ]. Τιμημένος με πολλές 
διακρίσεις. Αρχαιογνώστης και αρχαιολάτρης, 
όπως ο πατέρας του Κων/νος Λαμέρας. Διατριβή 
επί διδακτορία 1938, τίτλος: «Αι περί φυματιώ-
σεως γνώσεις των αρχαίων». Συνέγραψε και δη-
μοσίευσε εκατοντάδες ερευνητικές εργασίες, όπως και ιατρο-κοινωνικές 
και σχετικές με την Ιστορία της Ιατρικής. Το κύκνειο άσμα του: «Αι περί 
πυρετού γνώσεις του Αριστοτέλους». 

Ιωάννης Λαμέρας.
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

λαμπάρια [τα] = τα κομμάτια. 

λαμπικάρω [ρ.] = διυλίζω [μσν. λαμπικάρω] ουσιαστ. = λαμπίκος = το 
διυλιστήριο.

Λαμπρή-Λαμπροβδομάδα [βλέπε λήμμα: Πάσχα].

λανάρα [η] = οικιακό εργαλείο από σίδερο, με δόντια σιδερένια για το 
ξάσιμο των μαλλιών των προβάτων στη διαδικασία να γίνουν νήμα για 
ύφανση [λατιν. lamae = μαλλιά].

λαούμα [η] = το λαγούμι, ο υπόνομος, αλλά και κουφάλα, δέντρου, βρά-
χου, εδάφους [τούρκ. lagim]. 

λαουττεύγου [ρ.] = κολυμπώ, αλλά και ψάχνω. 

λαπάς [ο] = το χυλωμένο ρύζι [τούρκ. lapa].

λασκινές [ο] = είδος χαρτοπαιγνίου [άλλα είδη ήταν, το σκαμπίλι κ.ά.] 
[σημ.: οι Λιβισιανοί ήταν μεγάλοι χαρτοπαίχτες, όπως και φημισμένοι 
παίχτες της Ντάμας]. 

λασμαρί [το] = θάμνος, φυτό μυριστικό του Λιβισιανού κήπου. 

λαυκίν [το] = το άγριο καρώτο. [«λαυκίν» επίσης είναι ο χαρακτηρισμός 
των Μακρηνών και Λιβισιανών, που τον έδιναν μάλιστα οι ίδιοι στον εαυτό 
τους: «Λιβισανόν λαυκίν» και «Μακρηνόν λαυκίν» = το πατριωτάκι μου, 
αλλά και = ο χαζούλης, ο αγαθός, ο κουτός. 

λαυκιά της σκυλλαρούδας [τα] = αγριόχορτα σαν άγρια καρώτα που τα 
ξύνανε και κάνανε αλοιφές [μαχλέπια] για όλες τις πληγές. 

λαχταρίδα [η] = η νυχτερίδα. 

λα[μ]ψάνα [η] = το λευκό σινάπι, η λαψάνα. 

λεγκέτσι [το] = ο κάβουρας [τούρκ. yamgec] [από την παροιμία αρ. 1417 της 



Μιχάλης Π. Δελησάββας

~158~

Καλ. Μ-Μ.: «είπαν τουν κάβουραν λεγκέτσι, κι είπιν: –ας είνιν κι έτσι»].

λείβγου [ρ.] = αλείφω [από Λ. ταχτάρισμα: «του μουρόν του μιλιδώνιν 
/ λείβγουν του μι του λιμόνιν» και το ουσιαστικό: άλειμμαν = αυτό που 
αλείφει κανείς στο ψωμί του κλπ. = το λίπος, το ξύγγι, το βούτυρο]. 

λειτουργιά [η] = το πρόσφορο. 

λειχούδι [το] πληθυντ. τα λειχούδια = το μωρό, το νεογνό, το βρέφος. 

λειχώνιν [το] και λιχώνιν = είδος φυτού μυριστικού, σαν την αγριομέντα. 

λειχωσιά [η] και λιχουσιά = ο επιλόχιος πυρετός. 

λειψός [ο] = ο ελλειμματικός, και κυρίως, ο χαζός, ο βλάκας. Από εδώ 
και τα: λειψοδοσία [η] = η χαζομάρα, όπως και το παιχνίδι-αστεϊσμός των 
παιδιών «σιλειπεινούς». 

λεμόντουζο [το] = το ξυνό από κιτρικό οξύ. 

λεσπέρης [ο] = ο γεωργός [τούρκ. lenciper].

λεύκαμαν [το] = το άσπρισμα του μεταξιού, ένα μέρος της επεξεργασίας 
του μεταξιού. Το λεύκαμα ήταν το πλύσιμο του μεταξιού στη θάλασσα ή 
των μετάξινων υφασμάτων, κι αυτό γινόταν στο Βαΐ.

λήμμα [το] = το κομμάτι [φράση: «ένα λήμμα κρέας» = ένα κομμάτι 
κρέας], αλλά και λιμά [το] = το τεμάχιο, το κομμάτι. 

λιανόπρουκουν [το] = η τρυπητή λεκάνη [από το παραμύθι «Η Πεντά-
μορφη Χρυσομαλλούσα με τους πύργους και η Αθάνατη Λίμνη», όπου: 
«... έβρασιν του νιρόν κι έφεριν του λιανόπρουκουν...» [Καλ. Μ-Μ. 
σελ. 104 /2]. 

λιανός [ο] = ο λεπτός, αλλά τα λιανά = τα μικρά νομίσματα. 

λιβαρίδιν [το] = είδος βουτιάς [σημ. τα είδη του βόττου [της βουτιάς] ήταν: 
καρφίδιν [η κάθετη βουτιά], σιούρτισμαν [μακροβούτι] και λιβαρίδιν]. 
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Λιβίσι [το] [ετυμολ.] = Κατά τον Μ. Μουσαίο («Βατταρισμοί») η λέξη 
Λ. παράγεται από το «Καρμυλησσός», που μετέπεσε σε Λειβήσιον. Κατά 
τον Ιωσήφ Χ. Χαριτωνίδη («Περί της Λιβισιανής Διαλέκτου, 1911) η 
λέξη Λ. προέρχεται από το Λάγουσα = νησί στις εκβολές του ποταμού 
Γλαύκου, οπότε Λάγουσα = Λιβούσι = Λιβίσι. Κατά τον Κ. Λαμέρα, προ-
έρχεται από το Καρμυλησσός που είναι η αρχαία ονομασία του Λιβισιού, 
αποβολή του Καρ- και μετάθεση των γραμμάτων «μ» και «λ» αμοιβαίως, 
οπότε (Καρ) = Λυμησσός = Λυμήσιν = Λυβήσιν (όπως το συλημήνικους 
= συνομήλικος). Κοιτίδα των ΜακρηνοΛιβισιανών είναι το Λιβίσι, η αρ-
χαία Καρμυλησσός. Το έλεγαν και Κάστρο γιατί ήταν χτισμένο πάνω και 
γύρω από τα ερείπια ενός βυζαντινού μάλλον κάστρου. Οι Τούρκοι το 
έλεγαν και Καγιά, όπως και σήμερα το λένε Κayakoi. Απέχει 8-9 χιλιόμε-
τρα από τη Μάκρη, είναι οροπέδιο. Περιβάλλεται από βουνά, τον Κράγο 
Β. και τον Αντίκραγο ΝΑ., δεν «βλέπει» θάλασσα. Κατά τις μαρτυρίες, 
το 1912 το Λ. είχε 6.500 κατοίκους που ήταν όλοι Έλληνες χριστιανοί, 
ενώ το σύνολο των κατοίκων Μ. και Λ. εκ των οποίων η συντριπτική 
πλειοψηφία ήταν Έλληνες έφτανε τις 9.500. Το Λ. είχε 15 Γειτονιές και 
3 Ενορίες: την Άνω [του Ταξιάρχη], τη Μέση [της αγίας Άννας] και την 
Κάτω [της Κάτω Παναγιάς ή Πυργιώτισσας]. Μέχρι το 1912 δεν υπήρχε 
αστυνομικός ή διοικητικός υπάλληλος στο Λιβίσι. Μετά το 1912 έγινε 
αστυνομικός σταθμός με ένα δεκανέα και ένα ζαπτιέ [χωροφύλακα] και 
μετά το 1914 το Λ. έγινε μουτουρλίκι με ένα αστυνόμο και έξι τσανταρ-
μάδες [χωροφύλακες]. Οι Λιβισιανοί εξέλεγαν ένα Προεστό, πέντε δημο-
γέροντες, και πέντε Εφόρους κάθε τρία χρόνια, που υπό την προεδρία του 
αρχιερατικού αντιπροσώπου [ή του δεσπότη] έκαναν αρχιερατικό Συμ-
βούλιο, του οποίου οι αποφάσεις ήταν τελεσίδικες. Σχολεία: Το Πάνω 
Σχολείο στην κορφή του κάστρου, στα Κουνουσάτα, και το Κάτω Σχο-
λείο κοντά στον άη-Γιώργη, που ήταν και τα δύο εξατάξια. Τοποθεσίες 
του Λιβισιού: Ο Στούμπος, η κεντρική πλατεία και κεντρική αγορά του 
Λιβισιού, του Στούμπου η Λάκκα, ο άη-Στέφανος, το Πιρνάριν, τα Τρία 
Καβάκια, ο Λιχτρός του Χατσαυγερινού. Περιοχές γύρω από το Λιβίσι: ο 
Κάμπος του Λ., το Βατσίκι, το Πελτσιάζι, το Πελέγκιν, το Κελεμιθθάριν, 
το Βαΐν και τα Αλίκιντα, το Σύμπολον, η Φαρέλια κ.ά. 
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Το Λιβίσι σήμερα με τα έρημα σπίτια και τους λόφους του (μια άποψη).

Λιβίσι: Γράφημα-Σκίτσο Αντώνη Τζιζή.
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Λιβίσι: Ο Ταξιάρχης και πάνω αριστερά στο λόφο στα «Κουνουσάτα» 
το Πάνω Σχολείο (φώτο: Κ.Μ.Σ.).

Μια άποψη του Λιβισιού σήμερα.



Μιχάλης Π. Δελησάββας

~162~

Λιβισιανό Σπίτι = τα σπίτια του Λιβισιού ήταν κατά 75% μονόροφα, 
και κατά είκοσι πέντε τοις εκατό διώροφα. Είχαν σχήμα ορθογώνιου τε-
τραπλεύρου. Η μεγαλύτερη πλευρά του σπιτιού [προς τη δύση] δεν είχε 
παράθυρο και πόρτα, ενώ η άλλη, μικρότερη [ανατολική] είχε δύο πα-
ράθυρα με κορνίζα γύρω ασβεστωμένη. Ήταν λιθόκτιστα και όλα είχαν 
ως στέγη το δώμα, είχαν επίσης «κατώι» [κατώχι] και «στέρνα» [την 
γιστέρνα]. Το Λ. σπίτι αποτελούνταν από 3 δωμάτια: τον «νοτά» [δεξιά 
της εισόδου], και μετά το «ανάι» [το υπόστεγο] και το «κατέφλιν» [που 
ήταν ένας ημικυκλικός χώρος ελάχιστα ανυψωμένος, προ της θύρας], το 
«κύριο δωμάτιο» και τη «γουνιά». Η «γουνιά» χωριζόταν από το κύριο 
δωμάτιο με ένα ξύλινο διάφραγμα ύψους 2 μ. περίπου, την «μουσάντρα». 
Έτσι έχουμε κατά σειράν από έξω [από το δρόμο, το «καλντερίμι» του 
Λ. προς το σπίτι] τα εξής: την «αυλή», το «ανάι» [το μικρό συνήθως, 
υπόστεγο του σπιτιού με 2-3 σκαλιά], δεξιά ή και αριστερά την πόρτα του 
«νοτά», που έβγαινε στον νοτά και ήταν το δωμάτιο των γερόντων, όπου 
επίσης είχαν τον αργαλειό ή «γούβα» κλπ., έπειτα το «κατέφλιν» όπου 
έβγαζαν τα παπούτσια τους οι επισκέπτες, και στη συνέχεια έχουμε το 
«κύριο δωμάτιο» [8-10 εκατ. ψηλότερα από το κατέφλιν] που χρησίμευε 
για ύπνο και συναναστροφή, με το τζάκι και το «τεστιλίκι», το αμπάρι 
όπου πάνω του είχαν τις βυτίνες [τα σταμνιά], τα πιθάρια, τις σφυρίδες 
και τις κοφινίδες κλπ. Μετά το κύριο δωμάτιο ήταν «η γουνιά», το δω-
μάτιο των κοριτσιών και των παιδιών, που χωριζόταν από το κύριο δω-
μάτιο με τη «μουσάντρα», το ξύλινο διάφραγμα που δεν έφτανε ως το 
ταβάνι και είχε ύψος 2 μ. περίπου. Μια καταπακτή, η «γκλαβανή», από 
το κύριο δωμάτιο οδηγούσε στο «κατώι» όπου στοίβαζαν τα ξύλα για το 
χειμώνα. Στο κυρίως δωμάτιο εκτός από το «τεστιλίκι» [σταμνοστάσι] 
και το «αλουμάρι» [ερμάρι] που είχαν στον μακρύ και χωρίς παράθυρο 
τοίχο, είχαν και ένα άλλο ερμάρι με ράφια στον άλλο τοίχο, όπως και την 
πιατοθήκη δεξιά ή αριστερά του τζακιού, αναλόγως. Στη «γουνιά» είχαν 
επίσης αμπάρι με σφυρίδες και κοφινίδες, και απέναντι τη «σεντούκα» ή 
«σιντούκιν». Τα ρούχα τους τα κρεμούσαν από καρφιά, στη μουσάντρα 
και τα σκέπαζαν με υφάσματα. Η στέγη του Λιβισιανού σπιτιού στηριζό-
ταν στη «μισιά» [το μεσοδόκι, μεσαία δοκός] όπως και τα δοκάρια της 
στέγης, και η μισιά στηριζόταν στον «στύλο» του σπιτιού, που ήταν από 
δυνατό κορμό δέντρου. Πάνω από τα δοκάρια της στέγης που ήταν ορι-
ζόντια, τοποθετούσαν σανίδες κι αυτές σκεπάζονταν με την «πατιλιά», 
την «τάρκιλλη» ή το «κερένιν», που ήταν ειδικά χώματα και τα έφερναν 
από τον Στούμπο ή την Κεραμιά. Έπιπλα δεν είχε ουσιαστικά το Λιβισι-
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ανό σπίτι. Δεν υπήρχαν κρεβάτια, οι ένοικοι κοιμόντουσαν στο πάτωμα, 
στρωματσάδα, πάνω σε «πατανίες», «κιλίμια», «χράμια», «μιντέρια», 
και σκεπάζονταν με παπλώματα ή χράμια. Έτρωγαν το φαγητό τους πάνω 
σε «σοφράδες», που ήταν χαμηλά ευρύχωρα στρογγυλά συνήθως τραπέ-
ζια, και κάθονταν πάνω σε «σκαμνάκια» ή σε «προβιές», σταυροπόδι. 
Δηλαδή δεν υπήρχαν τραπέζια, καρέκλες και κρεβάτια. Στις συναναστρο-
φές τους κάθονταν σταυροπόδι πάνω σε μιντέρια και μαξιλάρες, ακου-
μπούσαν τις πλάτες τους στις πάνες ή πάντες των τοίχων, έπιναν καφέ ή 
ρακί και τα συνόδευαν με ξηρούς καρπούς ή τον χαλβά που έφτιαχνε η 
νοικοκυρά. Το χειμώνα βέβαια κάθονταν γύρω από το τζάκι, που το έλε-
γαν «παράστιον» και έλεγαν ιστορίες και παραμύθια στις «βεγγέρες», τις 
οικογενειακές επισκέψεις, τις νύχτες του χειμώνα. 

1 - Πλάγια όψη

2 - Κάτοψη

Κάτοψη Λιβισιανού σπιτιού (σχ. Σωτήρη Μ. Σωτηρίου).

Πλάγια 
εξωτε-
ρική όψη 
Λιβισια-
νού σπι-
τιού (σχ. 
Σωτήρη 
Μ. Σωτη-
ρίου).
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Τα ερείπια Λιβισιανού Σπιτιού σήμερα (φωτ. Μιλτιάδης Βράτσος).

λίθ[θ]ι [το] = το άγουρο σύκο, ο ορνιός [μια άλλη ορθογραφία προτείνει 
ο Μ. Μ. στους «Βατταρισμούς: λύθθι» (από το μσν. ολύνθιον)].

λίλλιρας [ο] = η ιλαρά.

λίμμα [η] = η αδηφαγία. 

λιμάρης [ο] = ο πεινασμένος, ο αδηφάγος [από τη λ. λιμός]. 

λιμάσσω [ρ.] [παρατατ. λίμασσα, αόρ. λίμαξα, μέλλων: θα λιμάξω] = 
πεινάω πολύ, λιμοκτονώ. 

λιμασμένος [ο] = ο πολύ πεινασμένος [από το ρ. λιμάσσω, αρχ. λιμώττω]. 

λιμιώνας [ο] = το λιμάνι, κυριολ. το ήσυχο λιμάνι [δίστιχο: «ανάμεσα 
στα μάτια σου τον έχεις τον λιμιώνα / πούρχονται και αράζουνε τα 
πλοία τον χειμώνα»]. 

λιμπίζομαι [ρ.] = ορέγομαι, επιθυμώ να γίνει κάτι δικό μου, μου αρέσει, 
το ζηλεύω. 
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λιόψυχους [ο] = ο μικρόψυχος. 

λιχουδιά [η] = τα πικάντικα, ορεκτικά τρόφιμα, κυρίως τα γλυκίσματα 
που αρέσουν, και λιχούδης = ο γλυκατζής [κατά τον Ν. Ανδριώτη ορθό-
τερον: λειχουδιά-λειχούδης, από το ρ. λείχω] και λιχούδιν [το] = το μωρό, 
το βρέφος.

λιχτρός [ο] και υποκοριστικό: το λιχτρούδιν = η βρύση, το πηγάδι.  Στο 
Λιβίσι δεν είχαν νερό τρεχούμενο από πηγές κλπ. και το θέμα της ύδρευ-
σης της κωμόπολης ήταν μεγάλο. Γι’ αυτό το λόγο οι πρώτοι ευεργέτες 
[π.χ. ο Κων/νος Τουραπής] κατέγιναν με αυτό. Έτσι στο Λ. έχουμε «το 
Βρυσάκιν του Τουραπή», τον Λιχτρό του Χατσαυγερινού, του Παλαπά-
νου, του Χατζηθεοδώρου, στο Χάνι επίσης τη δωρεά του Βασιλ. Βασιλει-
άδη, του Μηνικάστρου κ.ά. «Λιχτροί» και «λιχτρούδια» υπήρχαν επίσης 
πολλά στον Κάμπο του Λιβισιού, αρκετά βαθιά 15-20 μέτρα. Το νερό από 
τα πηγάδια το έβγαζαν με κουβάδες που τους κρεμούσαν με σκοινιά από 
μαλλί κυρίως. Η άντληση γινόταν με μαγγάνια του χεριού ή με το χέρι. 
Τον κουβά των πηγαδιών αυτών τον έλεγαν «αντλιά», ήταν φτιαγμένος 
με δέρμα και το στόμιό του από διπλό δέρμα [Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου 
«Μάκρη και Λιβίσι» 1986 σελ. 24]. 

Βρύση του ευεργέτη Γεωργίου Π. Θεοδώρου στην Κάτω Ενορία  
(φωτ. Μιλτιάδης Βράτσος).
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Λιβίσι. Βρύση στον Κάτω Μαχαλά, δωρεά του ευεργέτη Γεωργίου Π. Θεοδώρου (εγκαι-
νιάστηκε την 1/6/1912). Πίσω, τα ερείπια του «Κάτω Σχολειού», του ενός από τα δύο 

εξατάξια δημοτικά του Λιβισιού (φωτ. & λεζάντα Μιλτιάδης Βράτσος).

«Λόγος» [βλέπε: Γάμος-Χαρά]. 

λόξακας [ο] = ο λόξυγγας. 

λουάριν και λογάριν [το] = ο θησαυρός, το χρυσάφι, το χρήμα [παροιμία: 
«αν λιμπιστώ νάνιν αρνίν / κι αν κλέψου ναν’ λο[γ]άριν / κι άμα μι 
πουν π’ αγάπηννα / νάνιν κι παλληκάριν»]. 

λουβιάρης [ο] = ο λεπρός [από το: λώβα = λέπρα]. Στο Λιβίσι υπήρχε 
η «Σπηλιά του Λουβιάρη» [είδος πρωτόγονου λαζαρέτου;] κοντά στου 
Στούμπου τη Λάκκα. 

«λουής»: έφραση «έτσα λουής» = έτσι λογιάς, με αυτό τον τρόπο. 

λουίζιν [το] και πληθυντ. τα λουίζα = τα χρυσά νομίσματα που τα έραβαν 
στο τσελκί [το διάδημα] της επίσημης γυναικείας Λιβισιανής φορεσιάς. 

Λουιζίδης Χατζη-Νικόλας = Ο μέγας ευεργέτης του Λιβισιού και της 
Μάκρης. Γεννήθηκε στη Μάκρη το 1856. Πέθανε στην Αθήνα το 1923 
σε ηλικία 67 ετών. Στα 1878 οι αδελφοί Νικόλας και Ιωάννης Λουιζίδης 
ανακάλυψαν στην περιφέρεια της Μάκρης [στο Κουτζέκι] μεταλλεύματα 
χρωμίου και με την εκμετάλλευσή τους έγιναν πλούσιοι. Ο Ν. Λουιζί-
δης, με το φωτεινό παράδειγμα και την προτροπή του Μιχ. Μουσαίου 
μεγάλωσε το παλιό σχολειό του Λιβισιού στα Κουνουσάτα και έχτισε 
ένα άλλο καινούργιο με 4 αίθουσες στη θέση άγιος Γεώργιος κοντά στην 
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Καμάρα, στο Λιβίσι, το 1886. Στη Μάκρη το 
1905 δώρισε το παρθεναγωγείο της Μάκρης. 
Επίσης έχτισε τη μεγάλη «Λουιζίδειο Σχολή», 
το αρρεναγωγείο της Μάκρης, με 6 αίθουσες, 
γυμναστήριο κλπ. Τα εγκαίνια του αρρεναγω-
γείου έγιναν στις 7 Ιανουαρίου 1907. Έστειλε 
υποτρόφους στη Ριζάρειο Σχολή των Αθηνών, 
στο Διδασκαλείο Αθηνών, στο Ιεροδιδασκαλείο 
του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή» στη 
Σάμο κ. α. από όπου όταν τέλειωναν έρχονταν 
και υπηρετούσαν ως δάσκαλοι στη Μ. και στο 
Λ. Έπίσης έστειλε υποτρόφους για δασκάλες 
στο Αρσάκειο Αθηνών και στα Παρθεναγω-
γεία Σμύρνης. Μερίμνησε για την υδροδότηση 
της Μάκρης. Έχτισε σχολείο για την ιουδαϊκή 
κοινότητα της Μάκρης, και επίσης τουρκικό 
σχολείο στη Μάκρη. Συνέδραμε οικογένειες, 
σπουδαστές κλπ. Πρόσφερε μεγάλο ποσόν στο Παν/μιο Αθηνών και στα 
Πατριαρχεία Κων/πόλεως και Ιεροσολύμων, επίσης σε συλλόγους και 
ιδρύματα. Του απενεμήθη ο τίτλος του πασά, και από το Πατριαρχείο ο 
μεγαλόσταυρος του ευεργέτη. 

Ιωάννης Λουιζίδης = Αδελφός του Χατζη-Νικόλα Λουιζίδη. Εκτός από 
συνεταίρος του αδερφού του στα μεταλλεία χρωμίου στο Κουτζέκι, κατέ-
γινε με τις αρχαιότητες της Μάκρης. 

λουλλάρα [η] = η λωλάδα, η τρέλα [και τα επίθετα: «λουλλός», «λουλ-
λή» και επίσης: «λουλλουβίκους» [ο] = ο τρελούτσικος, ή και ο τρελάρας 
[αρχ. ο ολωλώς].

λουμίνι [το] πληθ. τα λουμίνια = φιτίλι, φιτίλια [του καντηλιού] [βενέτ. 
lumin].

λουμπάρια [τα] = τα κομμάτια [φράση: «τουν έβγαλαν μι τα λουμπά-
ρια» = τον έβγαλαν με τα κομμάτια]. 

λουουφέρνου [ρ.] = λογοφέρνω, λογομαχώ. 

Χατζή-Νικόλας Λουϊζίδης, 
ο μέγας ευεργέτης Μάκρης 
και Λιβισίου (1856-1923).
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λουπιά [η] = η μεγάλη μπουκιά που τρώγεται με βουλιμία. 

λουτουργιά [η] = το πρόσφορο, η λειτουργιά. 

λυθιά [η] και λύθθιν [το] = η αγριοσυκιά [από το «ολυνθέα»] και λύθθιν 
[το αγριόσυκο], αλλά κυρίως, το άγουρο σύκο [από το αρχαίο «ολύνθι-
ον»]. Μια άλλη γραφή της λέξης είναι [το] λίθθιν = το άγουρο σύκο, ο 
ορνιός [όπως έχει γραφεί προηγουμένως στο λήμμα «λίθ[θ]ι»]. 

λυισμένη [η] = λυγισμένη [με την έννοια: η πολύφερνη, η χαριτωμένη] 
[από τα «Μικρασιατικά Χρονικά», τ. 14, 1970, σελ. 52]. 

Λυκία [η] [αρχαιολ.] = Χώρα της ΝΔ. Μικράς Ασίας. Σύνορα: Β. συνο-
ρεύει με τη Φρυγία και Καρία, Ανατολικά και Νότια με την Πισιδία και 
Παμφυλία, ενώ από τα Δυτικά βρέχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα [το 
ΝοτιοΔυτικό Αιγαίο]. Όρη: Κράγος και Αντίκραγος. Ποτάμια: Μύρος, 
Λίμυρος, Αρύκανδος και Ξάνθος. Χώρα ορεινή και πλούσια σε δάση κέ-
δρων, ελάτων και πλατάνων. Γύρω από την κοιλάδα του Ξάνθου υπήρχαν 
4 πόλεις: τα Πίναρα, η Τλως, η Ξάνθος και τα Πάταρα. Άλλες πόλεις της 
Λυκίας ήταν: η Φελλός, η Αντίφελλος, με κατοίκους από τη γειτονική νήσο 
Μεγίστη [Καστελόριζο], τα Μύρα, η Τρύσα, τα Λίμυρα, η Ακάλυστος, τα 
Κορύδαλλα [σημ. τα λεξικά δεν αναφέρουν τη Μάκρη και το Λιβίσι, ούτε 
ως Τελμησσό και Καρμυλησσό αντίστοιχα, ούτε τα Οινόανδα της ορεινής 
Λυκίας, πατρίδα του φιλοσόφου Διογένη του Οινοανδέως]. [ιστορία]. Οι 
σημιτικές φυλές των Μιλύων και Σολύμων υποτάχτηκαν στους Τερμίλες, 
που ήρθαν από τη θάλασσα. Αυτοί είναι για τους Έλληνες οι Λύκιοι, που 
στη συνέχεια εξελληνίστηκαν από τον Λύκο τον Αθηναίο, αδερφό του Αι-
γέα, και από τους Κρήτες αποίκους που ήρθαν στη Λυκία από την Κρήτη 
υπό τον Σαρπηδόνα, νεότερο αδελφό του Μίνωα [Ηρόδοτος βιβλ. Α΄ ] 
την εποχή της μεγάλης ή πρώτης μετανάστευσης στο Αιγαίο προς τη Μ. 
Ασία και Κάτω Ιταλία, προ της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης 
[1.800 π.Χ. περίπου]. Στην Ιλιάδα οι Λύκιοι αναφέρονται ως σύμμαχοι 
των Τρώων, υπό τον Σαρπηδόνα και τον Γλαύκο, απογόνους του ηλια-
κού ήρωα της Λυκίας, του Βελλεροφόντη. Τον 6ο π.Χ. αιώνα ο Άρπαγος, 
στρατηγός των Περσών, κυρίευσε τη Λυκία και οι Λύκιοι αντιστάθηκαν 
γενναία με πρώτη την πρωτεύουσά τους την Ξάνθο. Μετά τους Μηδικούς 
πολέμους η Λυκία απελευθερώθηκε από τον Κίμωνα και πλήρωνε φόρο 
στην Αθήνα. Το 446 π.Χ. και πάλι η χώρα υποτάχτηκε στον Πέρση Μαύ-
σωλο και στη συνέχεια απελευθερώθηκε από τον Μ. Αλέξανδρο. 
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ΧΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου η Λυκία πέρασε στην κυριαρχία του 
Αντίγονου και αργότερα των Πτολεμαίων. Το 197 π.Χ. ο Αντίοχος ο Μέ-
γας κυρίευσε τη Λυκία. Από το 188-168 π.Χ. η Λυκία βρίσκεται υπό την 
κυριαρχία των Ροδίων [εκτός της πόλεως Τελμησσού]. Η Λυκία μετά 3 
εξεγέρσεις απέκτησε την ελευθερία της από τους Ροδίους με τη βοήθεια 
των Ρωμαίων. Όταν ο Βρούτος ο στρατηγός των Ρωμαίων [85-42 π.Χ.] 
πολιόρκησε την Ξάνθο, πρωτεύουσα της Λυκίας, οι κάτοικοί της αφού 
αντιστάθηκαν με πρωτοφανή γενναιότητα, προτίμησαν να πεθάνουν παρά 
να σκλαβωθούν. Ο Βρούτος βλέποντας τους Ξανθίους να σκοτώνονται 
ομαδικά, έκλαιγε, και «γέρας δε εκήρυξε των στρατιωτών όστις αν δυ-
νηθή Λύκιον άνδρα περισώσαι» [Πλουτάρχου Βίος Βρούτου ΧΧΧ 30 

ΧΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ
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και ΧΧΧ 1]. Η Λυκία και προ των χρόνων του Μ. Αλεξάνδρου, και κατά 
τους χρόνους της εκστρατείας του στην Ασία, διοικούνταν κατά το «Λυ-
κιακόν Σύστημα», μια αντιπροσωπεία από όλες τις μεγάλες πόλεις της 
Λυκίας [σημ. στους χρόνους του Μ. Αλεξάνδρου Λυκίαρχος είχε οριστεί 
από τον Αλέξανδρο ο Νέαρχος από την Κρήτη, σε αναγνώριση μάλλον της 
προέλευσης των Λυκίων από την Αθήνα και την Κρήτη]. [πολιτισμός]. Οι 
Λύκιοι ανέπτυξαν δικό τους ιδιότυπο πολιτισμό και τέχνη υψηλού επιπέ-
δου, την οποία μαρτυρούν γλυπτά, αγάλματα, οικοδομήματα, νομίσματα 
και πολλά ερείπια ναών, ιερών, οι λυκιακές λήκυθοι και νεκροπόλεις, και 
θέατρα, όπως αυτό της Τελμησσού, Πατάρων και Τλω. 
Στη Λυκία πρώτη ιδρύθηκε η λατρεία του Απόλλωνα του θεού του φωτός 
[μια εκδοχή του ονόματος Λυκία είναι από το luxus = φως]. Στην Ξάνθο 
υπήρχε το περιώνυμο μαντείο του Απόλλωνα, το οποίο μεταξύ άλλων 
είχε επισκεφθεί ο Μ. Αλέξανδρος μαζί με τον μάντη και σύμβουλό του 
Αρίστανδρο τον Τελμησσέα [Μακρηνό]. Οι λυκιακές σαρκοφάγοι λαξευ-
μένες στους βράχους από τον 6ο π.Χ. αιώνα, μιμούνται τις οικίες των 
προϊστορικών οικισμών των φυλών της περιοχής. Είναι διώροφοι οικί-
σκοι με αετώματα και ανάγλυφες παραστάσεις. Στη Μάκρη σώζεται ως 
σήμερα μια τέτοια λυκιακή σαρκοφάγος με αετώματα και ανάγλυφες πα-
ραστάσεις στο όνομα του νεκρού Αμύντα. [μυθολ.]. Ο κυριότερος μύθος 
της Λυκίας είναι αυτός του Βελλεροφόντη, του ηλιακού ήρωα-θεού, γιου 
του Γλαύκου και εγγονού του Σίσυφου, που αφού σκότωσε χωρίς να το 
θέλει τον Βέλλερο, εστάλη για καθαρμούς στην αυλή του Προίτου, του 
βασιλιά του Άργους. Εκεί τον ερωτεύτηκε η βασίλισσα Άντεια, αλλά επει-
δή ο Βελλεροφόντης δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά της, η Άντεια τον 
συκοφάντησε στον Προίτο. Αυτός τον έστειλε στον πεθερό του Ιοβάτη, 
βασιλιά της Λυκίας, για να τον σκοτώσει. Ο Ιοβάτης αντί να εκτελέσει 
την επιθυμία του Προίτου έβαλε τον Βελλεροφόντη να κάνει άθλους [να 
πολεμήσει τους Σόλυμους, τις Αμαζόνες και να σκοτώσει τη Χίμαιρα]. 
Ο Βελλεροφόντης αφού εκτέλεσε τους άθλους αυτούς, πήρε σύζυγο την 
κόρη του Ιοβάτη Αντίκλεια ως ανταμοιβή, καθώς και το βασίλειο της Λυ-
κίας [βλέπε λήμμα «Βελλεροφόντης»]. 

Λύκος ο Αθηναίος [μυθολ.] = ο Λύκος ο Αθηναίος μετά την επικράτηση 
του αδερφού του Αιγέα στην Αττική, διορίστηκε διοικητής του ΒΑ μέ-
ρους της Αττικής, που την κατοικούσαν οι Διάκριοι και οι κάτοικοι της 
Τετράπολης του Μαραθώνα. [Η Τετράπολις του Μαραθώνα στη συνέχεια 
περιελάμβανε τους δήμους: του Μαραθώνα, της Οινόης, της Τρικορύν-
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θου και της Προβαλίνθου]. Η περιοχή της επικράτειας του Λύκου ήταν 
από τον Ασωπό ποταμό ως τον Βραυρώνα της Α. Αττικής, και μέχρι την 
Πάρνηθα. Τα άλλα 3 αδέρφια του Λύκου [Αιγέας, Πάλλας και Νύσσος] 
πήραν αντίστοιχα: την Αθήνα ο Αιγέας, την Παλλήνη [ο Πάλλας] και τα 
Μέγαρα [ο Νύσσος]. Όταν τελικά ο Αιγέας εδραιώθηκε στην περιοχή της 
Αθήνας, σαν ισχυρότερος, εστράφη εναντίον του Λύκου. Έτσι ο Λύκος 
πήρε τους Διάκριους και τους Τετραπολίτες της επικράτειάς του και μετα-
νάστευσαν με πλοία, ανατολικά, από εκεί που έβγαινε ο ήλιος, στην αντι-
κρινή Μικρά Ασία. Το ίδιο συνέβη, την ίδια εποχή [εποχή της α΄ μεγάλης 
μετανάστευσης – προ της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης, 18ος 
αι. π.Χ.] με τον Σαρπηδόνα, αδελφό του Μίνωα της Κρήτης. Οι άποικοι 
από την Αττική και την Κρήτη συναντήθηκαν στη Λυκία και αφού υπέτα-
ξαν τα γηγενή σημιτικά φύλα των Σολύμων και των Μιλύων, ίδρυσαν την 
Λυκιακή Συμπολιτεία με πρωτεύουσα την Ξάνθο και δημιούργησαν δικό 
τους πολιτισμό, που είναι ένα κράμα ιωνικού και κρητικού πολιτισμού. 

λυπητάρης [ο] = ο ευαίσθητος άνθρωπος, αυτός που λυπάται και συμπά-
σχει με τους άλλους. 

λώβα [η] = η λέπρα, και λουβιάρης [ο] = ο λεπρός, και μεταφορικά ο 
απόβλητος. 
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Μ

μαάρι [ευχετικό μόριο] = μακάρι. 

μα[γ]αρίννου [ρ.] = λερώνω, μα[γ]άρισμαν [το] = το λέρωμα, μα[γ]
αρίννουμου = λερώνομαι. 

μάγγρινουν [το] = το μαγγάνι, το πιεστήριο. 

μαγγλαβιάννου [ρ.] = μαστιγώνω [Ν. Ανδριώτης «Το Ιδίωμα...», σελ. 93]. 

μαγγλάβιν [το] = το μαστίγιο. [φράση: «μαγγλάβιν να τουν εύρει» = να 
τον βρει μεγάλο κακό]. 

μαγκάλιν [το] = το μαγκάλι [τούρκ. mangal].

μαγουλάδες [οι] = η επιδημική νόσος παρωτίτις. 

μαγτανός [ο] = ο μαϊντανός. 

μαζαράττιν [το] = το βάσανο [τούρκ. mazarat, Ν. Ανδριώτης «Το Ιδίω-
μα...», σελ. 103. 

μαζπατάς [ο] = το πρωτόκολλο [τούρκ. mazbata, Ν. Ανδριώτης, «Το Ιδί-
ωμα...», σελ. 103]. 

μαζούλιν [το] = το μάζεμα, η σοδειά, η συγκομιδή [αρ. παροιμ. Π1 999], 
το ίδιο και η η λέξη «μαξούλιν»].

μαΐδια [το] = τα γιατροσόφια. 

μαϊδιά [τα] = τα χρήματα. 

μαϊμούνα [η] = ο πίθηκος. 
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μαϊ-ματτιά [ο] = ο πρωταίτιος κάποιας πράξης. 

μαΐσκου [ρ.] = μασάω, και μαΐκισμαν [το] = το μασούλημα, το μάσημα. 

μαϊσούλλιν [το] πληθυντ. τα μαϊσούλλια = το συρίγγιο που έχει πέσει σε 
χρονιότητα. 

μακάρι [επίρ.] = είθε, μακάρι. 

μακαριά [η] = το νεκρόδειπνο [το πρόσφερναν οι οικείοι του αποθανό-
ντος το βράδυ της κηδείας]. 

μακατάσης [ο] = ο φίλος, ο συνεταίρος, ο σύντροφος. 

μακ[κ]αρόνια [τα] = περιγράφονται στα «Λαογραφικά» 3 είδη μακα-
ρονιών που έφτιαχναν οι Λιβισιανοί: 1) τα «τεμπέλικα» που γίνονταν, 
όπως και τα άλλα είδη μακαρονιών, από πίτες που τις άπλωναν στο σάτσι 
[βλέπε λέξη] και προτού ψηθεί το ζυμάρι το έκοβαν τυλίγοντάς τα, 1-2 
φορές [δίπλες]. Αμέσως μετά τα έριχναν σε βραστό νερό, τα σούρωναν 
και τα έβαζαν στα πιάτα. Τα περέχυναν με λιωμένο βούτυρο. Αυτά τα 
μακαρόνια έμοιαζαν πολύ με τα λαζάνια, και τα έλεγαν τεμπέλικα, γιατί 
μαγειρεύον ταν πρόχειρα. 2) Αυτά που οι ΜακρηνοΛιβισιανοί ονόμαζαν 
«μακαρόνια» χωρίς κανένα επιθετικό προσδιορισμό, ήταν επιμήκη κομ-
μάτια πίτας, που τα τύλιγαν σε κυλινδρικό ξύλο μήκους 5-6 εκατ. Νωπά 
ακόμα τα κομμάτια αυτά τα έριχναν στο τσουκάλι με βραστό νερό. Όταν 
ψήνονταν τα έβγαζαν από το τσουκάλι με το «κεφκίριν» [βλέπε λέξη], τα 
σούρωναν και τα περέχυναν με βούτυρο. 3) Είδος πρόχειρων μακαρονιών 
ήταν και οι «τριφτάδες»: Ήταν κομμάτια ζύμης, που τα έτριβαν στις δυο 
παλάμες για να τους δώσουν σχήμα. Τα μακαρόνια αυτά τα άπλωναν σε 
πετσέτες και προτού στεγνώσει η ζύμη τα έριχναν στο τσουκάλι με νερό 
ή και ντομάτα, με λάδι. 

μακκαράς [ο] πληθυντ. οι μακκαράδοι = το καρούλι, το βαρούλκο [τούρκ. 
magara]. 

μακκούφης [ο] = ο μαγκούφης, ο έρημος [τούρκ. vakif].
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Μάκρη = το πρώτο της όνομα ήταν Τελμησσός, από το όνομα του ιδρυτή 
της Τελμησσού, που ήταν γιος του Απόλλωνα και της νύμφης Θεμιστούς. 
Έλαβε και το όνομα Αναστασιούπολις επί αυτοκράτορος Αναστασίου 
[491-518 μ.Χ.]. Από τον 6ο αι. μ.Χ. επεκράτησε το όνομα Μάκρη που το 
πήρε από το νησί Μάκρη, όταν αυτό καταποντίστηκε κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του και οι κάτοικοί του μετανάστευσαν στην απέναντι μικρασιατι-
κή ακτή [το νησί Μάκρη βρίσκεται στην είσοδο του Κόλπου της Μάκρης 
ή του Γλαύκου]. Η Τελμησσός ήταν από τις μεγαλύτερες πόλεις της Λυκί-
ας, απόδειξη πως είχε ψήφο στο Λυκιακό Σύστημα. Κατά την αρχαιότητα 
ήταν διάσημη για την λατρεία του Απόλλωνα, τα μαντεία της και τις μα-
ντικές ικανότητες των κατοίκων της. Ο μάντης Αρίστανδρος ο Τελμησ-
σεύς, μάντης, φίλος και σύμβουλος του Μ. Αλεξάνδρου καταγόταν από 
την Τελμησσό. Η Μάκρη είναι λιμάνι, βρίσκεται στο βάθος του Κόλπου 
της Μάκρης ή του Γλαύκου και απέχει από τη Ρόδο 35 περίπου ναυτικά 
μίλια. Η προκυμαία του λιμανιού της Μάκρης ονομαζόταν «Κορδόνι», 
ήταν πλακόστρωτη και είχε γύρω αποθήκες. Η πόλη είχε οικήματα δη-
μόσια, δικαστήρια, σχολεία, βιβλιοθήκη, λουτρά χαμάμ, εκκλησίες, και 
ιδιωτικά, διώροφα και τριώροφα με κεραμοσκεπές τα περισσότερα. Είχε 
επίσης αγορά, καφενεία και τελωνείο. Στο λιμάνι της Μάκρης άραζαν 
μεγάλα εμπορικά πλοία, γιατί από αυτό γινόταν εμπόριο και διακίνηση 
προϊόντων από την ενδοχώρα προς τα νησιά και τη Σμύρνη καθώς και 
εισαγωγές από αυτά. Το ισόπεδο μέρος της Μάκρης είχε αρκετά οικοδο-
μικά τετράγωνα και δρόμους αρκετά φαρδιούς, πλάτους 4-5 μέτρων. Στις 
πλαγιές του βουνού, απέναντι από το λιμάνι, τα σπίτια ήταν πιο αραιά και 
οι δρόμοι πιο στενοί με πέτρινα σκαλοπάτια. Ένας κεντρικός δρόμος διέ-
σχιζε την πόλη από βορά προς νότο, μήκους 1.800 μ. περίπου στρωμένος 
με χαλίκια της θάλασσας, με στενά πεζοδρόμια και φανάρια πετρελαίου. 
Ένας άλλος δρόμος που άνοιξαν οι Τούρκοι το 1909 κόβοντας τα περιβό-
λια των χριστιανών, άρχιζε από τη Γέφυρα [το Κεσί-Καπού] και κατέληγε 
στην προκυμαία. Η Μάκρη είχε λιγότερο πληθυσμό από το Λιβίσι. Στα 
1922 κατά τις κρατούσες μαρτυρίες η Μάκρη είχε πληθυσμό 4.500 κα-
τοίκων, από τους οποίους 1.200 Τούρκοι, 60 Εβραίοι και 3.300 Έλληνες. 
Ήταν καϊμακλίκι [υποδιοίκηση] και πρωτεύουσα του Πες-Καζέ [των πέ-
ντε επαρχιών]. Είχε 3μελές Πρωτοδικείο-Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, 
και φυλακές. Είχε δύο σχολεία: αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο, και τα 
δυο εξατάξια. Ανάλογα με τον πληθυσμό της η πόλη είχε πολλά εμπορικά 
καταστήματα, και αντίστοιχα αρκετές βιοτεχνίες, όπως: δυο φάμπρικες 
που άλεθαν στάρι [του Χατζηγιάννη και του Βασιλειάδη], δυο μύλους 
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που άλεθαν σουσάμι, το βυρσοδεψείο [Ταπάκ-Χανέ] της συντεχνίας των 
βυρσοδεψών-ταπάκηδων [παπουτσήδων] της Μάκρης, τρία πανδοχεία με 
σταύλο, ένα δημόσιο λουτρό [Χαμάμ], δυο τζαμιά, ένα τούρκικο σχολείο 
και μια Εβραϊκή Χάβρα. Η αγορά στη Μάκρη ήταν κοντά σε ένα παλαιό 
τζαμί και κοντά στην προκυμαία. Είχε ψαράδικα και κρεοπωλεία. Η αγο-
ρά της ήταν πλούσια, γιατί οι Τούρκοι κουβαλούσαν κάθε μέρα από τα 
γύρω χωριά τα προϊόντα τους, βούτυρο, γιαούρτι, τραχανά, χορταρικά και 
ζαρζαβατικά, καρπούς και φρούτα. Αρχαιότητες: Η Μάκρη είχε κάστρα, 
πολλές σαρκοφάγους και στον κάμπο και στο βουνό. Όμως, επειδή ήταν 
ελώδης και σεισμοπαθής, οι κάτοικοι για να αποφύγουν την ελονοσία 
ανέβαιναν τα καλοκαίρια στο Κάστρο [στο Λιβίσι]. Σχετικός με τους σει-
σμούς και τις καταβυθίσεις του εδάφους είναι ο μύθος του Βελλεροφόντη 
και της Χίμαιρας, όπως και η καταβύθιση του νησιού του αγίου Νικολά-
ου, ο άη-Κατακαλμάζης, και του νησιού Μάκρη στην είσοδο του Κόλπου. 
Η Μάκρη μέχρι το 1850 ήταν ένα ασήμαντο λιμάνι. Γύρω στα 1875 και 
μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, άρχισαν να κατεβαίνουν οι κάτοικοι από 
το Λιβίσι για να εγκατασταθούν εκεί. Έχτισαν την πόλη με ρυμοτομικό 
σχέδιο καλό, και έπειτα ήρθαν και άλλοι Έλληνες από τα Δωδεκάνησα 
και αφομοιώθηκαν με τους Λιβισιανούς. Η κοιτίδα πάντως των Μακρη-
νοΛιβισιανών είναι το Λιβίσι. Το Λιβίσι και η Μάκρη ήταν δυο δίδυμες 
Κοινότητες. Η Μάκρη μετά το 1875 εξελίχθηκε ραγδαία ώστε προ του 
’22 να έχει πληθυσμό 8.500 περίπου κατοίκους από τους οποίους 3.500 
Έλληνες, 3.000 Τούρκοι, 500 Εβραίοι κ.ά.

Νεκρόπολη της Τελμησσού του C. Fellows, Lycia, Caria, Lydia, London, 1847. 
(Από το βιβλίο «Ιωνία. Οι Έλληνες στη Μικρασία», εκδ. Αδάμ.)
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Άποψη της Μάκρης.

Μάκρη Μ. Ασίας (φωτ.: Κ.Μ.Σ.).

μαλαγάνα [η] = ο κόλακας [ισπαν. malagana].

μαλαθούνα [η] = ο ορνιθώνας, το κοτέτσι.
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μαλακουπή [η] = η πινακωτή.

μάλαμαν [το] = ο χρυσός, επίθ. μαλαματένους [ο] = ο χρυσαφένιος.

Μαλαούρτης [ο] = πρόσωπο θρυλικό που επέζησε από μεγάλη επιδη-
μία παίρνοντας τα βουνά και μεταφορικά κατ’ επέκτασιν, ο ατίθασος, ο 
ανυπάκουος. [παροιμ. Π1 290: «Μαλαούρτης ιγένηκις» = αντάρτης και 
ανυπάκουος έγινες].

μάλαρτα [τα] = είδος θάμνου που τον έβαζαν στα στόμια των πιθαριών 
όπου έβραζε ο μούστος για να γίνει κρασί.
αλλά, και: 
μάλαρτουν [το] [κατά τον Ιωσήφ Χαριτωνίδη] = το αρωματικό φυτό μά-
ραθο. 

μαλάρτακας, και ειδικότερα στραβουμαλάρτακας [ο] = σπυρί με έντονη 
φλεγμονή και έμβολο, ειδικότερα ο «καλόγερος» [ο δοθιήνας] του τρα-
χήλου.

μαλάσσω [ρ.] = πλάθω [όχι ζυμώνω] ψωμί, κουλούρα κλπ. ουσιαστ. μα-
λαχτήρα [η] και γαλαχτήρα [εφημ. «Μάκρη» ΑΦ 20], ενώ αμπλώστρα 
[η] = η κυκλοτερής σανίδα διαμέτρου 40-50 εκατ. όπου έπλαθαν και 
άπλωναν το ζυμάρι για τις πίτες κλπ.

μαλαφατούρα [η] = ο ρουχισμός, τα υφάσματα, τα ρούχα. [από το παρα-
μύθι «Η Δασκάλα»: «...ιπήιν ιψούννισιν τημ μαλαφατούραβ βούλην» 
= πήγε και της ψώνισε όλο το ρουχισμό, σελ. 80].

μαλιματλής [ο] = ο ειδήμων.

μάλιν [ο] = ο θησαυρός, το χρυσάφι, ο πλούτος. [παροιμ. Π1 1218: «ηύ-
ριν η φτουχός του μάλιν / κι εν ηύριν μέρους να του βάλει» = βρήκε ο 
φτωχός τον θησαυρό και δεν βρήκε μέρος να τον βάλει].
 
Μαλιονήσι [το] = μικρό νησί μεσα στον κόλπο της Μάκρης, βόρεια της 
Μάκρης και ανατολικά του Ταρσανά περί τα 2 ναυτικά μίλια. Το νησί 
είχε περί τα 1500 στρέμματα καλλιεργήσιμα, και 3.500 ελαιόδεντρα, 
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αμυγδαλιές και συκιές. Είχε ελαιοτριβείο, ιδιοκτησία ενός Τούρκου. Στο 
Μαλιονήσι έμεναν δυο οικογένειες από το Λιβίσι, του Αντώνη και του 
Στεφανή Βαμβακά. [Νικ. Εμμ. Καραγεωργίου].

μαλλούδιν [το] = η νιφάδα του χιονιού.

μάλλους [επίρ.] = μάλλον.

μαλλώτρα [η] και «μαλούστρα» κατά τον Ν. Ανδριώτη = η εχθρότητα 
[σχετικά με τη λέξη μαλλώτρα στην παροιμ. αρ. 63 στις «Παροιμίες»: 
«η αλήθεια είνιν μαλλώτρα» = η αλήθεια επισύρει την εχθρότητα [δεν 
είναι ευχάριστη].

μαλουνάκιν [το] = το κεχρί [από το παραμύθι του «Εϊβάχη» σελ. 124: 
«χαμέτα γένητι του τριαντάφυλλουν μαλουνάκιν κι σκουρπίννιτι» = 
αμέσως γίνεται το τριαντάφυλλο κεχρί και σκορπίζεται].

μάμμη [η] = η γιαγιά [παροιμία: «της μάμμης σου τ’ αρτάχτιν που κλώ-
θει του μιτάξιν» = της γιαγιάς σου το αδράχτι που κλώθει το μετάξι].

μαμμίτσα [η] = το μικρό μαυριδερό ψαράκι που δεν τρώγεται, που δεν 
καταδέχονται να το φάνε.

μάμμου του [προστακτική] = φάε το [στη νηπιακή γλώσσα].

μαμούνιν [το] = το σκουλήκι, και μεταφορικά ο ακάθιστος άνθρωπος, 
προπαντός η ακάθιστη γυναίκα [σημ. την πολύ εργατική και ακάθιστη 
γυναίκα την έλεγαν επίσης και «τσαλίκιν»].

«Μάνα του νιρού» [η] = πηγή του Λιβισιού 3 χιλιόμ. μετά τη Βρύση του 
Τουραπή.

μαναβέλλα [η] = ο μοχλός [παροιμία Π1 αρ. 160: «ξαπώφτει τ’ αυγόν μι 
τημ μαναβέλλαν» = σπρώχνει το αυγό με τη μανιβέλα [μεγάλη προσπά-
θεια για μικρά πράγματα].

μάνητα [η] = η οργή, η έχθρα, η κακία.
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μανίζω [ρ.] [αόρ. μάνισα] = θυμώνω και δεν σου μιλάω [φράση: «σε 
μάνισα» = σου θύμωσα, δεν σου μιλάω].

μανιντζάρω [ρ.] = επαγγέλλομαι, καταγίνομαι ως τεχνίτης και ζω, «τη 
βγάζω» έτσι.

μαννάριν [το] = το τσεκούρι.

μαντήλα του κεφαλιού = τα γιορτινά μαντήλια του κεφαλιού τα έλε-
γαν «εφταλουίτικα» γιατί ήταν πολλών χρωμάτων. Αυτά ήταν πολλών 
ειδών, μεταξωτά, ροδίτικα κ.ά. Το άσπρο καθημερινό μαντήλι που το 
φόραγαν στο σπίτι κάνοντας τις καθημερινές δουλειές, το έλεγαν «φα-
κιόλι» ή «γιασμά», και το καφέ σκούρο εντελώς πρόχειρο μαντήλι του 
κεφαλιού, ήταν η «γουργουτσέλλα», και οι δυο από τις τέσσερις άκρες 
του έδεναν στην κορφή του κεφαλιού ή στο μέτωπο.

μαντινάδες [οι] = τραγούδια δίστιχα που τα τραγουδούσαν στις γιορτές, 
αλλά προπαντός τις νύχτες καθώς περνούσαν τους στενούς δρόμους του 
Λιβισιού παρέες-παρέες, με τη συνοδεία οργάνων [βιολιού, λαγούτου, 
τζουρά]. Μαντινάδες είναι τα τραγούδια «έρχομαι κι εσύ κοιμάσαι», 
«απόψε η νύχτα κρύωσε» κ.ά. «Μαντινάδες» επίσης είναι οι ίδιες αυ-
τές παρέες των Λιβισιανών νέων που τραγουδώντας αυτά τα τραγούδια 
πήγαιναν σε σπίτια φιλικά τους, τις νύχτες, και συνέχιζαν το γλέντι τρα-
γουδώντας και χορεύοντας με ρακί και μεζέδες, που τους κερνούσαν οι 
νοικοκυραίοι.

μανουσάκι [το] = είδος άνθους, καλλωπιστικό αρωματικό λουλούδι [άλ-
λες ονομασίες του ίδιου λουλουδιού: «μερσίντζικο» και «ζουμπούλι»]. 

Μάνωλας Νίκος = Δεν ήταν Λιβισιανός. Καταγόταν από τα Βουρλά της 
Μ. Ασίας. Σπούδασε στην Αναξαγόρειο Σχολή της πατρίδας του και κατό-
πιν στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Τελειώνοντας έγινε δάσκαλος 
στα Βουρλά όπου δίδαξε ένα χρόνο. Στους πολέμους 1912-1914 στρατο-
λόγησε 150 παλικάρια, κατετάγη στον ελληνικό στρατό και έλαβε μέρος 
σε πολλές μάχες. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών. 
Όταν τέλειωσε τις ιατρικές του σπουδές κατατάχτηκε και πάλι στον ελ-
ληνικό στρατό με το βαθμό του ανθυπιάτρου. Στη Μάκρη πήγε επικεφα-
λής κλιμακίου του Ερυθρού Σταυρού φέρνοντας φάρμακα και τρόφιμα. 
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Δολοφονήθηκε από τους Τούρκους σε συνεργασία με τους Ιταλούς, στην 
προκυμαία του λιμανιού της Μάκρης στις 20 Ιουλίου 1920. Το Λιβισιανό 
δημοτικό τραγούδι «του Μάνωλα», πολύ διαδεδομένο στους Μακρηνο-
Λιβισιανούς, εξαίρει τον ηρωισμό του Μάνωλα και θρηνεί για τη δολο-
φονία του. [«Λαογραφικά» σελ. 140].

Νίκος Κυρ. Μάνωλας.

μαξιλάρα [η] πληθυντ. οι μαξιλάρες = τα μεγάλα επιμήκη μαξιλάρια, 
πολύ χρήσιμα όταν κάθονταν πάνω σε μιντέρια π.χ. και τα έβαζαν πίσω 
στην πλάτη τους ή όταν κοιμόντουσαν, χρησιμοποιώντας τα σαν μεγάλα 
μαξιλάρια για το κεφάλι [λατ. maxilla > μσν. μαξιλλάριν].

μαξούλι [το] = το γεωργικό προϊόν, το γέννημα, η σοδιά, ο καρπός των 
χωραφιών [σιτάρι, κριθάρι, βίκος κπλ.] [τούρκ. mahsul = εσοδεία].

μάξους [επίρ.] = επίτηδες.

μαούσα [η] = το ανεμογκάστρι. [μια άλλη εκδοχή από την Καλ. Μουσαί-



~181~
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ου-Μπουγιούκου στα «Μικρασιατικά Χρονικά»: η μαούσα πίστευαν πως 
ήταν ένα πουλί με μαύρο ράμφος, που έτρωγε το παιδί μέσα στην κοιλιά 
της μάνας του]. Φράση: «δεν ήταν γκαστρωμένη καλέ, μαούσα ήταν».

μαράζιν [το] = η θλίψη, από το ρ. μαραζώνω, και επίθετο: μαραζιάρης 
[τούρκ. maraz].

μαραλλούδια [τα] = τα ώριμα μαραμένα σύκα.

μαραφέττιν [το] = η γνώση, η τέχνη [τούρκ. marifet].

μαργώννου [ρ.] = παγώνω, κουρνιάζω παγωμένος από το κρύο [στίχος 
μαντινάδας: «απόψε η νύχτα κρύωσε και τα πουλιά μαργώσαν»... 
κλπ.].

μαρή [κλητ. επιφ.] = μωρή, καλέ, και για τους άντρες: πρέ [μπρέ], μωρέ, 
καλέ...

Μαρ[γ]ιά [η] = η γυναίκα γενικώς [υποτιμητικά]. Τις γυναίκες οι Λιβισι-
ανοί και οι Λιβισιανές, απαξιωτικά και σε τρίτους, τις ονόμαζαν Μαρ[γ]ιές 
= Μαρίες [σαν το «Κατίνες» σήμερα]. [δίστιχο: «έ, Μαργιά Κανακαριά 
/ που βάλλεις φόκκουν [φωτιά] τα κλαδιά»...].

Μαργιόν [το] = το υποκοριστικό της Μαρίας για μικρά κορίτσια και 
κοπέλες, και με την έννοια της μικρής σε ηλικία, μικροκαμωμένης και 
ισχνής κοπέλας [παροιμία: «χίλια τα έχει του Μαριόν / κι είνιν κι αρ-
ρουστημένουν»].

μαρκαλώ [ρ.] [ουσιαστικό = «η μάρκαλους»] = η γενετική πράξη των 
ζώων, ιδιαίτερα των κατσικιών και αρνιών.

μαρκάτου [επιφώνημα] = από τραγούδι των Απόκρεω όταν έρχονταν στο 
σπίτι οι καμουζέλες [οι μασκαράδες]: «μαρκάτου, μαρκάτου / έκαμά 
του κι έλα, φάτου»...

μαρκούτσιν [το] = ο σωλήνας, το στόμιο του αργιλέ [τούρκ. marquc].

μαρτίννια [τα] = τα όπλα.
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ματολούλλουδον [το] = το χαμομήλι [πληθυντ. τα ματολούλλουδα].

μαρτυρ[γ]ιά [η] = ο σταυρός που καρφίτσωναν στο πέτο κατά τη βά-
φτιση του παιδιού.

μασαλάς [ο] = ο πυρσός που άναβαν στο γάμο, ή ο πυρσός, η αναμ-
μένη δάδα κλπ. που κρατούσαν στα χέρια περνώντας τους δρόμους του 
Λιβισιού και τραγουδώντας τις μαντινάδες, και μασαλά [τούρκ. επιφ. = 
«εύγε», όπως το έλεγαν οι Λιβισιανοί].

μάσαλλα [επιφώνημα] = μπράβο, εύγε [και μασσαλλάχ = επιφώνημα 
του εξορκισμού προς αποτροπήν βασκανίας. [Μιχ. Μουσαίος]. 

μασιά [η] = η τσιμπίδα του τζακιού. [τούρκ. maşa, μεσν. μασίον]. 

μασουρίννου [ρ.] [και ουσιαστικό: το μασούρι] = κάνω μασούρια [το 
νήμα, αλλά και τα χαρτονομίσματα κλπ.].

μάστορας [ο] [αλλά και ο μάστορους και μάστορης] = ο αρχιτεχνίτης, 
όπως π.χ. στους γανωτζήδες, αλλά και αλλού, στους σιδηρουργούς, υπο-
δηματοποιούς κλπ.

μαστραπάς [ο] = η κανάτα, το δοχείο του νερού σαν λαγήνι. Ο μαστραπάς 
ήταν γυάλινος, μεταλλικός ή πήλινος, τον γέμιζαν νερό καθαρό και τον χρη-
σιμοποιούσαν για να νιφτούν το πρωί ή να πλύνουν τα χέρια. [δίστιχο μαντι-
νάδας: «γυαλλένιος είσαι μαστραπάς / κι όποιονε δεις τον αγαπάς»].

ματιάζω [ρ.] = 1. ρίχνω βλέμμα με κτητικές διαθέσεις, αλλά και 2. βα-
σκάνω, προκαλώ βασκανία με τα μάτια, το ουσιαστικό του: μάτιασμα. Οι 
Λιβισιανοί πίστευαν ότι υπήρχαν άνθρωποι ανάμεσά τους, που «έπιανε» 
το μάτι τους, ή που μάτιαζαν χωρίς να το θέλουν. Αυτοί μπορούσαν να 
ματιάσουν μικρά παιδιά, όμορφα, έξυπνα, χαριτωμένα, αλλά και ζώα, 
φυτά, δέντρα, λουλούδια κλπ. Συμπτώματα ματιάσματος θεωρούσαν τον 
πονοκέφαλο, την αδιαθεσία, ζαλάδα, έμετο, χασμουρητό κλπ. Αντίδοτα 
ματιάσματος: ξεμάτιασμα με σταυρώματα και καπνίσματα, με βάγια, με 
λουλούδια του Επιταφίου, ματόχαντρα, φυλαχτά, ντύμα φιδιού, σκόρδο, 
πέταλο αλόγου κ.ά.
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μάτι [το] = τα μάτια και τα φρύδια, όπως και τα μαλλιά, ήταν στοιχεία 
ομορφιάς των γυναικών και μάλιστα τα μαύρα μάτια. Τα τσακκούρικα 
μάτια [τα γαλανά] δεν ήταν στοιχείο ομορφιάς. Στα μικρά παιδιά εύχο-
νταν προς αποτροπήν βασκανίας: «...κι απού Τούρκουν κι απ’ Αράπην / 
κι απού τσακκούρικουν ι-μμάτιν»...

μάτσα [τα] = τα μπουκέτα [ στον ενικό: ματσάκι [το] = το [μικρό] μπου-
κέτο με λουλούδια.

μάτσινον [το] = το βατόμουρο.

ματτίν [το] = το ζωύφιο κρότων [μάλλον το τσιμπούρι].

Ματσών [των] [η Κυριακή των Ματσών] = η Κυριακή της Σταυροπρο-
σκυνήσεως. Την έλεγαν των «Ματσών» γιατί την Κυριακή αυτή ο παπάς 
στις εκκλησίες μοίραζε μικρά μπουκέτα [μάτσα] από κίτρινα λουλούδια 
του βουνού. [παροιμ. Π1 αρ. 774: «τουμ Ματσών κι τουβ Βαγιών / πέ-
φτει κατάρα στουγ γιαλλόν»]. Στο Λιβίσι υπήρχε εκκλησία η Παναγιά 
τα Μάτσα, ανατολικά της εκκλησίας του αγίου Στεφάνου, όπου ο θάμνος 
που έκανε αυτά τα λουλούδια [που πρέπει να ήταν ένα είδος μελισσό-
χορτο] υπήρχε σε αφθονία.

μαυλίστρα [η] = η μαστροπός.

μαύρη [η] [ή θανατούδιν [το] = ο ψευδάνθραξ [βλέπε Λαϊκή Ιατρική 
στα «Λαογραφικά» σελ. 104].

μαχαίρα [η] = η μάχαιρα [από σατιρικό δίστιχο του αποκριάτικου τρα-
γουδιού «μι τη θειά μου την Κουντούλαν» ...να κι η Παύλους απού 
πέρα / στράκκα-στρούκκα την μαχαίραν» κλπ.

μαχαλετζής [ο] = το «παιδί» των γανωτζήδων, ο βοηθός, που γύριζε τις 
γειτονιές [τους μαχαλάδες] για να μαζέψει μπακίρια [πακκούρια] για 
γάνωμα.

μαχλέπι [το] = είδος αρωματικού ροφήματος που έβγαινε με το βράσιμο 
των ριζών [κονδύλων] του ομώνυμου υδροχαρούς φυτού.
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μαχλιάννου [ρ.] = κόβω ψωμί με τα χέρια [ουσιαστ. το μάχλιασμα].

μαχλούκιν ή μαχλούτσιν [το] = το βαμβάκι [από το παραμύθι «Η μαύρη 
Έρνιθα» σελ. 142 /2].

μαχμουτιέδες [οι] = χρυσά νομίσματα που τα έραβαν στην «τραχη-
λιά» της επίσημης γυναικείας φορεσιάς. [ιστορ.] τα νομίσματα αυτά τα 
«έκοψε» ο σουλτάνος Μαχμούτ ο Α΄ [1730-1754] και χρησιμοποιήθη-
καν σαν κοσμήματα. 

μεγγίλιν [και μιγγίλιν] [το] = το βραχιόλι [τούρκ. mengel].

μέγκενη [η] = το πιεστήριο.

Μεγρέμα [η] ή Μεχρέμ = η Παναγία [έτσι έλεγαν την Παναγία οι Τούρ-
κοι του Λιβισιού].

Μέγρι [το] = η Μάκρη [έτσι έλεγαν τη Μάκρη οι Τούρκοι προ του 1922. 
Σήμερα ονομάζεται Φέτχιε από έναν ήρωα Τούρκο αεροπόρο].

μεζάτιν [το] = η δημοπρασία.

μεζερλίκιν [το] = το νεκροταφείο.

μεϊβάς [ο] [πληθυντικός οι μεϊβάδοι] = ο καρπός-οί, το φρούτο-τα.

μεϊντάνιν [το] = η κεντρική πλατεία ενός χωριού ή ενός τόπου [μεταφο-
ρικά «στα φόρα»]. 

Μελέτιος: ο Πατάρων Μελέτιος [Χατζάπογλου] [1880-1967] = ο τελευ-
ταίος επίσκοπος της Πισιδίας. Το 1919 διορίστηκε στην Αττάλεια βοηθός 
επίσκοπος και το 1920 χειροτονήθηκε «μητροπολίτης Πισιδίας, υπέρ-
τιμος και έξαρχος πάσης Λυκίας, Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας και 
Μικράς Αντιοχείας». Το 1920 καταδικάστηκε σε θάνατο σαν υπεύθυνος 
αντιτουρκικής προπαγάνδας, αλλά σώθηκε χάρη στις ενέργειες Τούρκων 
φίλων του την τελευταία στιγμή και η ποινή του μετριάστηκε σε εκτο-
πισμό. Ακολούθησε το ποίμνιό του στην εξορία, ως τη Μικρά Αρμενία. 
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Υπήρξε αληθινός ποιμενάρχης και μάρτυρας 
σε όλους τους διωγμούς και εξευτελισμούς 
των Ελλήνων συμπατριωτών του. Στην Ελ-
λάδα επέστρεψε από τους τελευταίους εξο-
ρίστους, το 1924, και διατήρησε τον τίτλο 
του επισκόπου Πατάρων, αφού αρνήθηκε να 
αναλάβει άλλη μητρόπολη, παραμένοντας ως 
το θάνατό του δίπλα στο ποίμνιό του στη Ν. 
Ιωνία. Ο Μελέτιος ήταν πολύ γνωστός τους 
ΜακρηνοΛιβισιανούς εξορίστους για τους 
αγώνες του και τη συμπαράστασή του σ’ αυ-
τούς, και πολλοί ΝεοΜακρηνοί τον επισκέ-
πτονταν στην έδρα του στη Νέα Ιωνία.

μελετώ [ρ.] = εκτός της έννοιας του μελετώ, σπουδάζω κλπ. στο Λιβ. 
γλωσσικό Ιδίωμα έχει την έννοια του ρεκάζω, φωνάζω επίμονα [π.χ. για 
τις κατσίκες, που «μελετούσαν» όταν άλλαζε ο καιρός, κι αυτό το θεω-
ρούσαν σίγουρο σημάδι πρόγνωσης της βροχής].

«μέλιν του μουρού» [το] = το εκλεκτό μέλι, το «κεμεσλίδικο» της κερή-
θρας, που το πρόσφεραν στους επισκέπτες που επισκέπτονταν το νεογέν-
νητο παιδί της οικογένειας, ώσπου να σαραντίσει.

μελισσάκιν [το] = 1) ο μαύρος δερματικός σπίλος ανάμεσα στα φρύδια 
του μωρού, και κατά την πρόληψη που υπήρχε η μάνα θα έκανε αγόρι 
την επόμενη φορά που θα έμενε έγκυος, 2) είδος κεντήματος δαντέλας 
που γινόταν με βελόνα του ραψίματος.

μελομακ[κ]άρονα [τα] = τα έφτιαχναν αποκλειστικά στις γιορτές των 
Χριστουγέννων. Τα γεμιστά με καβουρδισμένο και κοπανισμένο στο 
γουδί αμύγδαλο και σουσάμι, μαζί με γαρύφαλλα και μοσχοκάρυδο, τα 
έλεγαν «φοινίκια».

μεντζιλίκιν ή μεντζιλίσιν [το] = το συμβούλιο [τούρκ. meclis] [από το 
παραμύθι του «Εϊβάχη»: «η βασιλιάς κι του μεντζιλίκιν ιθάμαξαν»... = 
ο βασιλιάς και το συμβούλιο θαύμασαν...].

μεντέρι ή μιντέριν [το] υποκοριστικό: το μεντεράκι = τα μαξιλάρια, μι-

+ ο Πατάρων Μελέτιος 
(1880-1967).
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κρά ή μεγάλα, και επίπεδα, όχι φουσκωτά, όπου πάνω τους κάθονταν και 
μάλιστα σταυροπόδι για να φάνε στο σοφρά ή για να αναπαυθούν και να 
κάνουν παρέα.

Μέντος [ο] = ο Αντίκραγος, το βουνό προς Ν. του Κράγου [τουρκικά 
λεγόταν και Ταγού [Ν. Εμμ. Καραγεωργίου]. Παροιμία: «και ο Μέντος 
να γίνει πιλάφιν / για σένα δεν έχει κουτάλιν», και το έλεγαν γι’ αυτούς 
που δεν είχαν καμιά πιθανότητα να πάρουν μια κοπέλα που ήθελαν να 
την παντρευτούν.

μεράκι [το] = ο πόθος [τούρκ. merac].

μερμηγκιά [η] = πληθυντ. οι μερμηγκιές = οι κοινές μυρμηκίες στα χέ-
ρια και αλλού. Για τη θεραπεία τους περίμεναν να βγει το νέο φεγγάρι, 
οπότε πήγαιναν σε ένα τρίστρατο, έπαιρναν χώμα, το έβαζαν πάνω στις 
μερμηγκιές και έλεγαν τρεις φορές: «ω, καλώς το νιο φεγγάρι / όπου 
μούφερε τη χάρη / σιλιούνια, μιλιούνια, μερμηγκιά ξεριζωμένη». 
Ένας άλλος τρόπος θεραπείας ήταν να βάλουν φύλλα από το χόρτο «της 
πέρδικας τα ποδαράκια» πάνω στις μερμηγκιές.

μερεμέττιν [το] = η μικρή επιδιόρθωση [τούρκ. meremet].

μερομήνια [τα] = από 1 ως 12 Αυγούστου ήταν τα μερομήνια.Πίστευαν 
ότι κάθε μέρα από αυτές τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου αντιστοι-
χούσε σε κάθε μήνα του έτους κατά σειράν, για τον καιρό που θα έκανε, 
τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούσαν σε καθένα από αυτούς. Ό,τι 
καιρό λοιπόν θα έκανε για κάθε μέρα, τον ίδιο καιρό θα είχε και ο αντί-
στοιχος μήνας.

Μερσίνα [η] = λιμάνι της ΝΔ παραλίας της Μ. Ασίας νοτιότερα της Ατ-
τάλειας. Από το λιμάνι της Μερσίνας οι εξόριστοι ΜακρηνοΛιβισιανοί 
τής τελευταίας εξορίας [1921-1922] που ήρθαν από την Καισάρεια της 
Καππαδοκίας με την υπογραφή της ανακωχής, πήραν τα πλοία για να έρ-
θουν στην Ελλάδα, πρόσφυγες πλέον, τον Νοέμβριο του 1922. 

μερσίνη ή μυρσίνη [η] = η μυρτιά. Από το ξύλο της έκαναν σκόνη, πού-
δρα για το σύγκαμα των βρεφών.
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μερσίντζικα [τα] = 1) τα ζουμπούλια, ιδιαίτερα τα «διπλά» και τα άσπρα, 
τα μανουσάκια. 2) τα «μήλα» οι καρποί της μυρτιάς.

μερτσένια [τα] = οι χάντρες. Τα «μαβιά μερτσένια» = οι θαλασσιές χά-
ντρες που τις έβαζαν στα μωρά για να μην τα ματιάσουν. Και «μερτζενο-
βαμμένα χείλη της νύφης» = τα γραμμένα χείλη της νύφης.

μέρτηκλας [ο] = η δρυς [Ιωσήφ Χαριτωνίδης σελ. 35].

μερτικόν [το] = το μερίδιο [παροιμία: «κι αφ’ τα τσιρνούκια με[ι]ρτι-
κόν / κι αφ’ τα καράβια πάρττην» = κι από τα μικρά πλοία [από τα 
σκαφίδια] [έχει] μερτικό / κι από τα μεγάλα καράβια το ίδιο]· μερτικό = 
πάρτη [η] = μερίδιο, μέρισμα.

μερτέκιν [το] = δοκός από δρυ [βελανιδιά] [Ιωσήφ Χαριτωνίδης, σελ. 35].

μεσαλάς και μεσελάς [ο] = η ιστορία, η διήγηση, η περιπέτεια [τούρκ. 
masal = διήγημα] [Νικολ. Ανδριώτη «Το Λ. Ιδίωμα» σελ. 103].

μεσιά [η] = η μεσαία δοκός της στέγης του Λ. σπιτιού, που υποβαστάζεται 
από την κολόνα [στύλο], το «μεσοδόκιν» [βλέπε «Λιβισιανό Σπίτι»]. 

Μεσοσπορίτισσα [η] = η εορτή της Μεσοσπορίτισσας, στις 21 Νοεμ-
βρίου, [της Παναγιάς της Μεσοσπορίτισσας] γιορταζόταν τη γιορτή των 
Εισοδίων της Θεοτόκου, κατά την οποία γιόρταζε η Κάτω Παναγιά στο 
Λιβίσι. Την ημέρα αυτή γιόρταζαν οι ανύπαντρες Μαρίες και Δέσποινες 
και οι Παναγιώτηδες, ενώ τον 15/Αύγουστο γιόρταζαν οι παντρεμένες 
Μαρίες και Δέσποινες. Έκαναν αρτοκλασία, όπως στις επίσημες ονομα-
τικές γιορτές π.χ. των Ταξιαρχών, και οι ενορίτες την ημέρα αυτή έφερναν 
καρπούς [σιτάρι, κριθάρι κλπ.] μέσα σε μαντήλια που τα εναπόθεταν στην 
Ωραία Πύλη κάτω από την εικόνα της Παναγίας για να τους ευλογήσει ο 
παπάς. [Μεσο-σπορίτισσα = στο μέσον της σποράς των χωραφιών].

μετάδοση [η] = η μετάληψη, το Αίμα και το Σώμα των Αχράντων Μυ-
στηρίων.

μεταξοκενεράτα [τα] = μεταξωτά υφάσματα με ρίγα από «κενέρι» = 
βαμβακερή κλωστή.
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μεταξοσκωληκοτροφία [η] = ήταν πολύ διαδεδομένη στο Λιβίσι, μια 
από τις πιο συνηθισμένες ασχολίες των γυναικών. Ομαδικά ή κάθε μια 
χωριστά οι νεαρές κοπέλες κυριότερα, «έπιαναν σκουλούκια» = έτρε-
φαν μεταξοσκώληκες στα σπίτια. Τα έτρεφαν με φύλλα μουριάς και αυτά 
αναπτύσσονταν στις «καλαμωτές». Πάνω τους τοποθετούσαν «κεβέ-
νες» όπου ανέβαιναν οι μεταξοσκώληκες και έκαναν τα κουκούλια. Το 
μετάξι το έκαναν μασούρια, τα «δεκάδια», και μετά τα ύφαιναν στους 
αργαλειούς [τις «γούβες»]. Από μετάξι ύφαιναν «μουστουχιές» για τις 
προίκες των κοριτσιών. Ένα μέρος του μεταξιού το πουλούσαν στους 
εμπόρους. Υπήρχαν γυναίκες στο Λ. που ήξεραν καλά την τέχνη της ση-
ροτροφίας.

μετζίτι [το] = 1) ασημένιο τούρκικο νόμισμα, 2) ποινή στο παιδικό παι-
χνίδι βεζύρης-βασιλιάς. Η ποινή αυτή ήταν: χτύπημα με την παλάμη του 
«βεζύρη» στον «κλέφτη», δηλ. στον χαμένο παίχτη. 

μετταλίκι [το] = το κομπόδεμα, τα χρήματα, και κατ’ επέκτασιν η αμοιβή, 
όχι σπουδαία, αλλά σε [ευτελή] μεταλλικά νομίσματα.

μεχλέπι ή μεχλέμι [το] = η αλοιφή [για θεραπευτικούς λόγους] γενικώς.

μή[γ]αρις [επίρ.] = μήγαρις, μήπως και...

μήι [επίρ.] = μήτε [φράση: «μήι τούτου, μήι’ κείνου» = μήτε τούτο, 
μήτε εκείνο, Μ.Μ. «Βατταρισμοί»].

μηλιδόνιν [το] = το φτιαγμένο από μήλο, το νόστιμο, το χαριτωμένο, 
όλα αυτά σαν επαινετικά του μικρού παιδιού, του νήπιου [όπως π.χ. στο 
ταχτάρισμα: «του μουρόν του μηλιδόνιν / λείβγουν του [το αλείφουν] 
μι του λιμόνιν»... κλπ.]. 

μηλικουκκουδιά [η] = δέντρο σαν την ελιά που όταν άνθιζε τα άνθη της 
ευώδιαζαν. Και μηλικούκκουδα = οι καρποί της μηλικουκκουδιάς, που 
ήταν: τσαμπιά με καρπούς σαν φουντούκια και με μικρή στογγυλή ρόγα, 
με κουκούτσι. Ήταν γλυκά και τραγανά. Η λέξη ίσως μπορεί να γραφεί 
και ως μιλικουκκουδιά-μιλικούκκουδα, με γιώτα δηλαδή αντί του [η]-ήτα- 
που επιλέγουμε, γιατί έτσι είναι γραμμένη από τον Μιχ. Μουσαίο στους 
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«Βατταρισμούς» σελ. 85.

μηλόκκα [η] = η μολόχα [παροιμία: «όταν η μηλόκκα μας είνιν γερή, 
τσουκνίδα δεν βγάζει»].

«μήλο της γούννας» = ο μεγάλος, συνήθως από τρίχωμα ζώου, γιακάς 
της γούνας [του πανωφοριού] της νύφης.

μήνες [οι] = οι μήνες του Λιβισιανού Ημερολογίου ήταν οι εξής κατά τον 
Ιωσήφ Χ. Χαριτωνίδη [«Περί της Λιβισιανής Διαλέκτου» 1911]: τ’ άη-
Βασιλειού [Ιανουάριος], Φλιβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης [ή Μας], 
Λυθαστής [Ιούνιος], Χασκάς [Ιούλιος], Άουστους, του Σταυρού [Σεπτέμ-
βριος], του άη-Δημητριού [Οκτώβριος], τ’ άη-Μιχαλιού [Νοέμβριος], τ’ 
άη-Νικόλα [Δεκέμβριος].

Μηνουλόιν [το] = το Μηναίον, το Μηνολόγιο.

μιαλαίνου [ρ.] = μεγαλώνω, σε ηλικία συνήθως, αλλά και σε μέγεθος κλπ.

μιαλλίκιν [το] = η μεγαλοσύνη, το μεγαλείο [μεγαλίκι], το μεγαλόπιασμα.

μιάλους [ο] = ο μεγάλος [θηλ. η μιάλη], κατά το δίστιχο της «Κανακα-
ριάς»: «μιάλη ’ταν, μιάλη ’ταν, τέλια πουλλή μιάλη / της Δέσποινας 
η μουστουχιά στουν κόσμουν δεν ιφάνην... Έ, Μαριά Κανακαριά»... 
κλπ.

μιαουλλιάν [επίρ.] [μιά-ουλιά] = το λίγο, το μικρό [από το μια γουλιά, 
«Βατταρισμοί»].

μιαρόν [το] = το σαμιαμίθι, είδος μικρού ερπετού, αλλιώς = μολυντήρι. 
Πίστευαν ότι αυτό το σαμιαμίθι, «μουντάρλεψε» [μόλυνε] κάποτε την 
αγία Μετάληψη.

μιγγίλι [το] [πληθυντ. τα μιγγίλια] = το βραχιόλι [τα βραχιόλια] [τούρκ. 
mengel].

μιζαβίρης [ο] [μόνο στο αρσενικό γένος] = ο κουτσομπόλης [και μουζα-
βίρης].
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μιζαρούλι [το] = είδος πολυτελούς μεταξωτού υφάσματος για παπλώ-
ματα.

μικέντρα [η] = είδος σούπας. Τη φασολάδα της οικογένειας που περίσ-
σευε, αλλά και φακές, ρεβύθια κλπ. την άλλη μέρα την έβραζαν πάλι με 
ρύζι και σάλτσα, λάδι και ψιλοκομμένο κρεμμύδι και την έκαναν σούπα 
με καινούργια γεύση, τη μικέντρα.

μιλέττιν [το] = η φυλή, το έθνος [τούρκ. millet].

μιλητάτα [τα] = Λιβισιανό γλύκισμα του ταψιού [γράφεται και ως μη-
λιτάτα κατά τον Μ.Μ. «Βατταρισμοί», και φέρεται ως «είδος ζυμαρι-
κού»], αλλά εδώ σημαίνει το γλύκισμα «μιλητάτα», έχει δηλ. ως πρώτο 
συνθετικό το μέλι, και επομένως το ε γίνεται ι κατά το Λιβισιανό Ιδίωμα.

μιλητένους [ο] = ο μελένιος, όπ. πρ. [και ίσως πιο σωστά = μιλιτένους].

μιλλητικόν [το] = το μελλοντικό, το πεπρωμένο, η ειμαρμένη.

Μιλυάς [η] = οι πρώτοι κάτοικοι της Λυκίας ήταν φύλα σημιτικά από τη 
Φοινίκη κατά τους ερευνητές. Και οι μεν στα Δ. ονομάζονταν Μίλυοι και 
η χώρα τους Μιλυάς, οι δε στα Α. ονομάζονταν Σόλυμοι [Κ. Λαμέρας]. 
Κατά άλλους ερευνητές, Μιλυάς ήταν η προς την Λυκία νότιος Φρυγία:... 
«εις την Μιλυάδα εισβάλλει [ο Μ.Αλέξανδρος] η εστίν μεν της μεγά-
λης Φρυγίας, ξυνετέχει δε εις την Λυκίαν»... [Αρριανού «Ανάβασις» 
Α, ΧΧΙΥ από τον Κ. Λαμέρα όπ. πρ.].

μινασίπιν [το] = το κατάλληλο.

μιργιά [η] = η μεριά, το μέρος.

μιρικέ [οι] = μερικοί.

μισακός [ο] = ο κατά το ένα δεύτερο, ο μισός.

μισεύγου [ρ.] = μισεύω, ξενιτεύομαι, και μεταφορικά πεθαίνω. 
Τραγούδια του μισεμού ή της ξενιτειάς, υπάρχουν άφθονα στη Λιβισιανή 
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Λαογραφία, σαν δίστιχα και μαντινάδες. [βλέπε «Λαογραφικά»].

μισεμός [ο] = ο ξενιτεμός, η αναχώρηση για την ξενιτειά.

μισιά [η] = το μεσοδόκι.

μισιρός [αλλά και μισερός, το πιο συνηθισμένο] = ο αρρωστημένος, ο 
σακάτης, ο αδύναμος.

μισώννω [ρ.] = γεμίζω ως τα μισά, μεσιάζω.

Μιτόχιν [το] = δίπλα από το ναό της αγίας Άννας [Μέση Ενορία] στο 
Λιβίσι υπήρχε κτίσμα με αίθουσα που ονομαζόταν «Μιτόχιν», όπου τον 
πρώτο καιρό, προ του 1845, ο ιερεύς δίδασκε τα πρώτα γράμματα στα 
παιδιά του Λιβισιού.

μιτακουππάνου [ρ.] = μεταγγίζω.

μιτσός [ο] = ο μικρός [το αντίθετο του μιάλος = μεγάλος].

μιχιούριν [το] πληθυντ. τα μιχιούρια = η σφραγίδα [οι σφραγίδες] [τούρκ. 
mühür] [Νικ. Ανδριώτης «Το Ιδίωμα»]. 

μόδι [το] = μέτρο βάρους σιτηρών, μεσν. μόδιος· [1 μόδι = 16 οκάδες ή 
8,75lt]. 

μολυντήρι [το] = ζωύφιο σιχαμερό [από το ρ. μολύνω].

μοιρολόγια = είναι τα δίστιχα του θρήνου που τραγουδιούνται στις κη-
δείες κυρίως, αλλά και στα μνημόσυνα, στην εκταφή, αλλά και σε κάθε 
ευκαιρία, όταν π.χ. πήγαιναν για δουλειά οι γυναίκες, για να μαζέψουν 
ξύλα ή φύλλα από τα αμπέλια κλπ. Τα μοιρολόγια είναι στιχουργήματα 
τονισμένα στη μετρική του 15/σύλλαβου. Τα έλεγαν οι γυναίκες μία-μία 
και τα επαναλάμβαναν όλες μαζί. Οι μελωδίες των μοιρολογιών του Λι-
βισιού ήταν 4. Μία από αυτές τις τέσσερις ήταν κι αυτή των τραγουδιών 
του γάμου, όταν ο νεκρός ήταν άγαμος. Υπήρχαν και γυναίκες ειδικές, 
με ειδική ικανότητα στα μοιρολόγια, που τις έλεγαν «μοιρολογίστρες». 
Τα μοιρολόγια τα έλεγαν οι γυναίκες τραβώντας τις δυο άκρες της μαύ-
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ρης μαντήλας που φορούσαν στο κεφάλι, στο ρυθμό του μοιρολογιού. Τα 
μοιρολόγια πολλές φορές ήταν έξοχα ποιήματα που έκαναν τους παρευ-
ρισκόμενους να συγκινούνται και να κλαίνε για το νεκρό, αλλά και για 
δικά τους, συγγενικά ή προσφιλή πρόσωπα που είχαν χάσει σχετικά πρό-
σφατα. Για τα Λ.μοιρολόγια έχουν γράψει οι: Κων/νος Λαμέρας, Καλ-
λιόπη Μουσαίου-Μπουγιούκου στα «Μικρασιατικά Χρονικά» 12ος 
και 14ος τόμος «Η θανή και ο θρήνος στο Λιβίσι και στη Μάκρη», ο 
Γεώργιος Αμαργιανάκης στον 14ο τ. των «Μικρασιατικών Χρονικών» 
[1970], με τίτλο: «Συμβολή εις την μελέτην της ελληνικής μουσικής 
εκ Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας», και ο Μιχ. Π. Δελησάββας στα 
«Λαογραφικά Σύμμεικτα Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας και Νέας 
Μάκρης Αττικής» [2009] διασώζοντας μοιρολόγια και από τη Νέα 
Μάκρη Αττικής, μετά από αυτά του Γ. Αμαργιανάκη, που συνέχισαν να 
υπάρχουν και μετά το 1970.

μόλλα [ο] = ο μπάρμπας, ο θείος, ο γερο– [σαν πρώτο συνθετικό-
συνοδευτικό ονομάτων π.χ. μόλλα-Πέτρος κ.ά.] 

μοναχικός [ο] = ο χορός καρσιλαμάς, κ.ά.

μοτιφάκι [το] = το κέντρο των κεντημάτων, στρογγυλό, από όπου άρχι-
ζαν ομόκεντροι κύκλοι.

μόννου [ρ.] = ορκίζομαι, ομνύω.

μουξαβίρης [ο] = ο στρεψόδικος, ο συκοφάντης, ο σοφιστής, ο απατεώ-
νας [τούρκ. müzevir].

μουσκουκούμπια [τα] = είδος Λιβισιανού γλυκίσματος, σαν αμυγδαλωτά.

μουστουκαρφιά [η] = η γαρυφαλλιά [από το τραγούδι της «Κανακαριάς»: 
«ιπήα [επήγα] κάτου κι έργεψα / κι έκανα πέντε χρόνους / κι έφερα 
μιάν μουστουκαρφιάν / μι δέκα πέντε κλώνους»... κλπ. = επήγα κάτω κι 
άργησα / κι έκανα πέντε χρόνους / κι έφερα μια γαρυφαλλιά... κλπ.]. 

μουστουκάρφιν [το] = το άνθος του γαρύφαλλου, αλλά και το αποικιακό 
γαρύφαλλο, που βάζουν στα γλυκά σαν αρωματικό.
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μπαρμπα-Γιάννης = ένας τυφλός δάσκαλος από τους πρώτους που ανα-
φέρονται στην ιστορία των Σχολείων του Λιβισιού, μαζί με τον Παυλίνο 
Ιωαννίδη, ο οποίος [Π.Ι.] υπήρξε κατά τον Κ. Λαμέρα ο ιδρυτής της συ-
στηματικής διδασκαλίας στο Λ. Δίδαξε από το 1845 ως το 1848 οπότε 
εμφανίστηκε ο Μ. Μουσαίος.

μόρικα σύκα [τα] = είδος σύκων.

μουάριν [το] = το ποτάμι, η πηγή.

Μούγλα [τα] = τα αρχαία Μώβολα, πόλη του εσωτερικού της Μ. Ασίας 
πρωτεύουσα του σαντζακίου [επαρχίας] Μενδρεσέ, του βιλαετίου [νο-
μού] Αϊδινίου.

μουζαλλιάννου [ρ.] = μουντζουρώνω και το ουσιαστικό του: μουζαλλιά = η 
μουντζούρα και μάλιστα από καπνισμένο σκεύος [τσουκάλι, τηγάνι κλπ.].

μούλπασι [το] = ο μυριστικός θάμνος που ανθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα. 
Τα φύλλα του ευωδιάζουν σαν δεντρολίβανο. Με τα άνθη και τα κλαριά 
του στόλιζαν τον Επιτάφιο.

μουνουγιός [ο] = ο μοναχογιός και μουνουκόρη = η μοναχοκόρη, επίσης 
μουνουγενής ή μουνουγιννής = ο μονογενής [και βέβαια το μονογενής 
αναφέρεται πάντοτε στον Μονογενή Χριστό, όπως στο Μοιρολόι της 
Παναγίας ή της Μ. Παρασκευής].

μουραπούτης [ο] = ο αφοσιωμένος στη θρησκεία, ο βαθιά θρησκευόμενος.

μούργα ή μούρκα [η] = η λάσπη, το κατακάθι του λαδιού. Από τη μούργα 
έκαναν σαπούνι με τη σαπωνοποίησή του.

μουργεύου [ρ.] = παιδιαρίζω [από το τραγούδι της «Σούσας»:... «ισύ 
αδαρφέ, μουργεύισι»... [εσύ αδερφέ, παιδιαρίζεις...].

Μουρμουράκιν της Παναγίας = το μνημούρι [μνημείο, τάφος] της Πα-
ναγίας.Δεξιά της Μονής των Ευκόλων του Λιβισιού υπήρχε σπήλαιο 
όπου κατά την παράδοση βρέθηκε από καλόγερους η εικόνα της Πανα-
γίας. Γι’ αυτό το λόγο η σπηλιά αυτή ονομαζόταν «Το μουρμουράκιν 
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της Παναγίας».

μουρντάρης [ο] = [κατά τον Ν. Ανδριώτη ο ακάθαρτος από το τούρκ. 
murdar]. Κατά τον Γ. Μπαμπινιώτη = αυτός που παρεκτρέπεται ηθικώς, 
έννοια που είναι πολύ κοντά σ’ αυτήν που έδιναν οι Λιβισιανοί στη λέξη 
= ο ακόλαστος.

μουρόν [το] = το μωρό, γενικώς το παιδί το μικρό, το βρέφος, το νήπιο.
Αλλά και σαν χαϊδευτικό για μια νέα κοπέλα.

Μουσαίος = 1) Μιχαήλ. Γεννήθηκε στο 
Λιβίσι το 1829 και πέθανε στη Μάκρη το 
1896 σε ηλικία 67 ετών. Ο πατέρας του 
ονομαζόταν Γιάννης Καραγιάννης και 
ήταν ράφτης στο επάγγελμα. Ο δάσκαλος 
του Μουσαίου ονόματι Ελληνικός συμ-
βούλεψε τον πατέρα του Μουσαίου να 
τον στείλει στη Ρόδο για να σπουδάσει. 
Ο πατέρας του πούλησε το άλογό του και 
τον έστειλε εκεί ζητώντας και την αρωγή 
ενός ηγουμένου κάποιας Μονής στην Αί-
γυπτο. Στη Ρόδο ο Μουσαίος έμεινε ένα 
χρόνο. Επιστρέφοντας στο Λιβίσι δίδαξε 
για ένα χρόνο και μετά ανέλαβε υπηρε-
σία κοντά στον μητροπολίτη Πισιδίας σαν 
γραμματέας και ψάλτης, στην Αττάλεια όπου ήταν η έδρα του μητροπο-
λίτη. Μετά από κάποια χρόνια, αφού μάζεψε χρήματα, ήρθε στην Αθήνα 
και παρουσιάστηκε στον πρωθυπουργό Κουμουνδούρο, τον υπουργό 
Μαυροκορδάτο και τον Καθηγητή Μητσόπουλο, ζητώντας τους ηθική 
και υλική βοήθεια. Ο Μητσόπουλος, έγινε κηδεμόνας του και τον έγραψε 
στο Γυμνάσιο. Από τους καθηγητές του πήρε το όνομα Μουσαίος αντί 
του Καραγιάννης, για την ιδιαίτερη ευφυία του και την επιμέλειά του. Στο 
Λιβίσι επέστρεψε το 1848, δίδαξε εκεί και έπειτα στη Μάκρη μέχρι το 
θάνατό του. Παντρεύτηκε την κόρη του πλούσιου Ακ-Βασίλη Βαρβάρα 
και έκανε 2 γιους, το Βασίλειο και τον Πλάτωνα, και 4 θυγατέρες. Συ-
νέλεξε παροιμίες, παραμύθια, τραγούδια, έθιμα, μαρτυρίες κ.ά. Έγραψε 
άρθρα και μελέτες στα περιοδικά «Ξενοφάνης», «Εβδομάς» κ.ά. Επίσης 
έγραψε τους «Βατταρισμούς», με υπότιτλο «Λεξιλόγιον της Λειβισια-

  Μιχαήλ Μουσαίος (1829-1896).
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νής Διαλέκτου», Αθήνα 1894, και το «Γάμο του Μαλώνη Αντιφάτου», 
που δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του από την εγγονή του Καλλιόπη 
Μουσαίου-Μπουγιούκου στο Δελτίο Μικρ. Σπουδών 5ος τόμος 1985. Ο 
Μιχαήλ Μουσαίος υπήρξε «το φως του Λιβισιού και της Μάκρης». Σε 
αυτόν οφείλεται η άνθιση της εκπαίδευσης εκεί. Ήταν ένας μεγάλος νους 
και ένας μεγάλος πατριώτης, που με το ήθος και το παράδειγμά του κί-
νησε προς τα εμπρός τις δυό Κοινότητες.
2) Βασίλειος Μουσαίος, γιος του Μιχαήλ Μου-
σαίου [1866-1928]. Γεννήθηκε στο Λιβίσι. Μετά 
τη στοιχειώδη εκπαίδευση στο Λ. συνέχισε τις 
γυμνασιακές του σπουδές στη Ρόδο και μετά φοί-
τησε στην Αθήνα στην Ιατρική Σχολή της Αθή-
νας. Τέλειωσε τις ιατρικές του σπουδές το 1890, 
όταν ήταν 24 ετών. Παντρεύτηκε την Βαρβάρα 
Παπαθανασίου, Λιβισιανή, που είχε τελειώσει το 
Διδασκαλείο της Σμύρνης και ήταν δασκάλα στο 
Λιβίσι. Ο Β. Μουσαίος παράλληλα με την πατρι-
ωτική του δράση καταγίνεται με την αντιμετώπιση 
της ελονοσίας που ήταν η μάστιγα της εποχής. Το 
1899 ανακοινώνει στο Παρίσι τη μελέτη του για τη 
θεραπεία της νόσου υποστηρίζοντας την δική του 
άποψη για την «εκ κινίνης αιμοσφαιρινουρία», 
ανατρέποντας την μέχρι τότε επικρατούσα άποψη και θεωρώντας την 
σαν επιστημονική πλάνη. Ο πρόεδρος της γαλλικής Ιατρικής Ακαδημίας 
δρ. Λαβεράν, αν και αντίθετος με την άποψη του Β. Μουσαίου τον συγ-
χαίρει και συστήνει την δημοσίευση και έκδοση της άποψής του. Το 1908 
ο Β. Μουσαίος υποβάλλει ολοκληρωμένη την άποψή του για την ελο-
νοσία και το φάρμακο που προτείνει το ονομάζει «Μουσεΐνη». Στη Διε-
θνή Επιστημονική Έκθεση στη Χάγη του απονέμονται 3 βραβεία, και μια 
μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία προσφέρει στον εφευρέτη του φαρμάκου 
500 χρυσά εικοσόφραγκα, ενώ ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος αναλαμ-
βάνει να εκδώσει το σύγγραμμά του για τη διάγνωση και αντιμετώπιση 
της ελονοσίας, το 1910. Το 1909-1910 ο Β. Μουσαίος εγκαθίσταται στη 
Σμύρνη μαζί με την οικογένειά του, γιατί στη Μάκρη κινδύνευε από τους 
Τούρκους εξαιτίας της πατριωτικής του δράσης. Το 1913 έδειξε ιδιαίτερη 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της επιδημίας χολέρας που εκδηλώθηκε 
στη Σμύρνη. Το 1919 έλαβε μέρος στην αποστολή του Ερυθρού Σταυ-
ρού από τη Σμύρνη στη Μάκρη, όπου πήρε έγγραφο με ψήφισμα των 

Βασίλειος Μουσαίος 
(γιος του Μιχ. Μου-
σαίου), γιατρός και 

πατριώτης (1866-1928).
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ΜακρηνοΛιβισιανών για την ένωση με την Ελλάδα. Το ψήφισμα αυτό 
το βρήκαν πάνω στον Β. Μουσαίο αφού τον συνέλαβαν οι Τούρκοι μετά 
από προδοσία. Τον ειδοποίησε ο ανηψιός του Ανδρέας Λαζαρίδης, ότι 
επρόκειτο να τον κρεμάσουν και γι’ αυτό έπρεπε το ταχύτερο να δραπε-
τεύσει. Τον έσωσε ένας τολμηρός καπετάνιος ονόματι Μωκάκος, κυβερ-
νήτης ενός αγγλικού φορτηγού που τον παρέλαβε από τη βάρκα που τον 
είχε φέρει, στα ανοιχτά του λιμανιού της Μάκρης. Ο Β. Μουσαίος επη-
ρέαζε πολύ τον ευεργέτη Χατζη-Νικόλα Λουιζίδη. Το μεγάλο του παρά-
πονο ήταν που το ιατρικό κατεστημένο στην Ελλάδα δεν ανεγνώρισε την 
προσφορά του στον ανθελονοσιακό αγώνα, αν και ο ίδιος ο Βενιζέλος το 
1920 του είχε δείξει την εμπιστοσύνη του για την οργάνωση του ανθελο-
νοσιακού αγώνα στην Ελλάδα. Πέθανε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου του 
1928 απογοητευμένος.
3) Πλάτων Μουσαίος. Γιος του γιατρού 
Βασίλειου Μουσαίου, εγγονός του Μιχαήλ 
Μουσαίου. Γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 18 
Φεβρουαρίου του 1912, και πέθανε στην 
Αθήνα το 1986. Τέλειωσε την Εμπορική 
Σχολή του Κολλεγίου Αθηνών με διάκριση, 
το 1930. [Η οικογένεια του Βασίλειου Μου-
σαίου είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα μετά 
τη Σμύρνη, το 1920]. Συνέχισε τις σπουδές 
του στο Παρίσι, στην Ανωτάτη Εμπορική 
Σχολή, και το 1932 επέστρεψε στην Ελλάδα. 
Σταδιοδρόμησε ως παράγων εξαγωγών οι-
νοπνευτωδών ποτών και απεχώρησε από 
την ενεργό υπηρεσία από τις εταιρείες που 
εργαζόταν το 1962, για να αφοσιωθεί στο 
Κολλέγιο Αθηνών, στο θέατρο και στα γράμ-
ματα. Πήρε μέρος στον πόλεμο του ’40-’41 
όπου τραυματίστηκε στο αριστερό του χέρι, 
που τελικά αχρηστεύτηκε. Πήρε μέρος στην 
Εθνική Αντίσταση. Η ομάδα του οργάνωσε 
τις δυο περίφημες καθόδους των αναπήρων 
πολέμου στην Αθήνα. γ. γραμματέας της Ελληνικής Σοσιαλιστικής Ένω-
σης του Αθ. Ρουσόπολου, και μετά την απελευθέρωση γ. γραμματέας της 
Εταιρείας Πνευματικών Εργατών. Στυλοβάτης του Θεάτρου Τέχνης του 
Κ. Κουν. Εισηγητής δραματολογίου του Ελευθέρου Θεάτρου για πολλά 

Πλάτων Μουσαίος, ποιητής, θε-
ατρικός συγγραφέας, μεταφρα-
στής. Εγγονός του Μιχ. Μου-
σαίου και φλογερός πατριώτης. 
Δούλεψε όσο λίγοι για το «Λιβι-
σιανό Σπίτι».
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χρόνια. Από το 1952 ως το θάνατό του ήταν αντιπρόεδρος των Λαϊκών 
Χορών της Δόρας Στράτου. Το 1963 γ. γραμματέας του Δ.Σ. Κολλεγίου 
Αθηνών και από το 1965 μέλος του Δ.Σ. και τέλος σύμβουλος δημοσίων 
σχέσεων και οργανωτής του ταμείου υποτροφιών του Κολλεγίου. Ποι-
ητής, πεζογράφος, μεταφραστής, έγραψε χρονογραφήματα, θεατρικά κ.ά. 
Έργα του: «Με την καρδιά στο χώμα» [ποιήματα: «Χρονικό Αλβανίας», 
όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος] 1946, «Φτερά Αλυσίδες» [ποιήματα] 1974, 
το «Αλαλούμ», σατιρικά κείμενα, το «Σατυρικό Λεξικό» 1952, «Το Πρό-
βλημα του Θεάτρου Πρόζας» [μελέτη] 1950. Έγραψε χρονογραφήματα 
με πηγαίο ΜακρηνοΛιβισιανό κέφι στις εφημερίδες «Μάκρη» και «Λι-
βίσι» 1956-1967 και επίσης στην εφημερίδα του Επιμορφωτικού Συλλό-
γου Ν. Μάκρης «Η Φωνή της Ν. Μάκρης» 1983-1985. Προσπάθησε όσο 
μπορούσε για την ίδρυση του «ΜακρηνοΛιβισιανού Σπιτιού» και του 
λαογραφικού μουσείου Ν. Μάκρης.
4) Καλλιόπη Μουσαίου-Μπουγιούκου. 
Κόρη του Βασίλειου Μουσαίου και εγγονή 
του Μιχαήλ Μουσαίου, αδερφή του Πλά-
τωνα Μουσαίου. [1904-1982]. Γεννήθηκε 
στη Μάκρη της Μ. Ασίας. Αριστούχος του 
Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σμύρνης. Στα-
διοδρόμησε ως λογίστρια στην Ελληνική 
Κινηματογραφική Ένωση.Μετέπειτα αρχι-
λογίστρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. 
Προσωπική φίλη της Μέλπως Μερλιέ και 
μέλος του ΔΣ του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών. Κατέγινε με τη συλλογή λαογρα-
φικού υλικού συνεχίζοντας έτσι το έργο του 
παππού της Μ. Μουσαίου, από τους προ-
σφυγικούς συνοικισμούς, όπου έμεναν Μα-
κρηνοΛιβισιανοί και ιδιαίτερα από τη Νέα 
Μάκρη Αττικής, μεταξύ των ετών 1949-
1952. Εξέδωσε τις «Παροιμίες του Λιβι-
σιού και της Μάκρης» 1961 και τα «Πα-
ραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης» 
1976. Δημοσίευσε στα «Μικρασιατικά Χρονικά» στον 12ο τόμο [1965] 
τη μελέτη «Η θανή και ο θρήνος στο Λιβίσι και στη Μάκρη», και το 
1970 στον 14ο τόμο «Εγκυμοσύνη-γέννηση-βρέφος».

Καλλιόπη Μουσαίου-Μπουγιού-
κου, η σπουδαία λαογράφος της 
πατρίδας των προγόνων μας. 
Της οφείλουμε την καταγραφή 
των Παροιμιών και Παραμυ-
θιών τους.
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μουσάντρα [η] = το ξύλινο χώρισμα ανάμεσα στο κύριο δωμάτιο και στη 
«γουνιά» του Λιβισιανού σπιτιού. Το χώρισμα αυτό δεν έφτανε ως την 
οροφή και είχε καρφιά, από όπου κρέμαγαν τα ρούχα.

μουσαφέττουν [το] = το μαραφέτι [και μεταφορικά το αιδίον] [παροιμ. 
Π1 αρ. 282: «της γιργιάς του μουσαφέττουν κι του γέρου του στιλλέτ-
τουν / συντροφιάσαν κι τα δυό κι χαλάσαν του χουριόν»].

μουσαφίρης [ο] = ο επισκέπτης του σπιτιού [τούρκ. misâfi r].

μουσκάριν [το] = το μοσχάρι, ο νεαρός μόσχος.

μουσκουλουλλουδιά [η] = η γαζία.

μουστερής [ο] = ο πελάτης, ο υποψήφιος αγοραστής, ο ενδιαφερόμενος 
γενικώς [τούρκ. müsteri].

μουστουχιά [το] = το μεταξωτό ύφασμα της Λιβισιανής στολής ή της 
προίκας που το ύφαιναν στον αργαλειό.

μούτιν [το] = η ελπίδα, η σφοδρή επιθυμία.

μουτίρης και μουττούρης [ο] = ο ανθυπασπιστής, από εδώ και το «μουτ-
τουρλούκιν» = η υποδιοίκηση. [Το Λιβίσι μετά το 1914 ήταν μουτουρ-
λούκιν, είχε σταθμό χωροφυλακής].

μουτζώνω [ρ.] = φασκελώνω [συνηθέστερο το ρ. τυφλώνω = μουτζώνω] 
ουσιαστ. μούτζα.

μούτσους [ο] = ο μούτσος, ο μαθητευόμενος τεχνίτης στους σιδηρουρ-
γούς.

Μουτομαίζ-Πασάς = ήταν ο Χατζη-Νικόλας Λουιζίδης [διάκριση].

μουττούφης [ο] = ο γέρος με γεροντική άνοια.

μουφτής [ο] = ο μουσουλμάνος αρχιερέας-δικαστής.
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

μούφτιν [το] = το φτηνό πράγμα, το φτηνό εμπόρευμα κλπ. [παροιμ. Π1 
αρ. 56: «αφ’ τ’ ακριβόν κι μούφτιν εν έχει» = από το ακριβό και πιο 
φτηνό δεν έχει].

μουχτάρης [ο] = ο προεστός.

μπακαλούμ [επιφ.] = ας δούμε.

μπακκίρι [το] και πακκούριν [το] = το χάλκινο, το ορειχάλκινο [σκεύος, 
κατασκευή κλπ.] [τούρκ. bakir].

μπαίννου [ρ.] [αόρ. ήμπα] = μπαίνω, εισέρχομαι, αλλά και αρχίζω, απο-
δύομαι [όπως χαρακτηριστικά στη λιβισιανή φράση: «ήμπιτι, μαρή;» = 
αρχίσατε; [δηλ. το ζύμωμα των ψωμιών].

μπάννω [ρ.] = στάζω [π.χ. «η στέγη μπάννει», δηλ. η στέγη στάζει].

μπαρμπαλιάς [ο] = μεταλλικό εργαλείο που το στήνουν μπροστά τους 
οι παπουτσήδες για την επιδιόρθωση, ή και την κατασκευή των παπου-
τσιών.

μπατζανάκης ή μπατζανής [ο] = ο σύγγαμβρος, και [μ]πατζανήδες –  
μπατζανάκηδες = αυτοί που έχουν παντρευτεί δυο αδερφές.

μπατάλης [ο] = ο χοντρός, ο άκομψος, ο άχαρος.

μπαταξής [ο] [η μπαταξού, το μπαταξίδικο] = ο κακοπληρωτής κλπ.

μπαχάρι [το] = το αποικιακό [μοσχοκάρυδο, πιπέρι κλπ.], αλλά και η 
[εκλεκτή] ζωοτροφή [σανός].

μπεκιάρης [ο] = ο εργένης.

μπελάς [ο] = η ταλαιπωρία, η ενόχληση [τούρκ. beld].

μπλέπω [ρ.] = βλέπω, και ντρανώ [ρ.] = παρατηρώ.

μπερκέτι [το] = [συνήθως στον πληθυντικό: τα μπεκέτια] = τα γεννήματα, 
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οι καρποί, τα προϊόντα της γης εν αφθονία [ευχή: «καλά μπερκέτια»].

μπιζελίκιν [το] = το βραχιόλι [από την παροιμ. Π1 αρ. 1107: «η τέχνη 
στουν άνθρωπουν είνιχ χρυσόν μπιζελίκιν» = η τέχνη στον άνθρωπο 
είναι χρυσό βραχιόλι].

μπιμπίλα [η] και πληθυντ. οι μπιμπίλες = δαντέλες σε κεντήματα που 
γίνονται με βελόνα ραψίματος και λεπτή κλωστή [εφημ. «Η Φωνή του 
Λιβισιού και της Μάκρης» ΑΦ 10].

μπλάννου [ρ.] = σκορπώ, αλλά και απλώνω.

μπλάστρης [ο] και τούρκ. [το] οκκλαού = ο ξύλινος κύλινδρος με τον 
οποίο «άνοιγαν» τα «φύλλα» στις πίτες.

μπλαστρώννω [ρ.] = βάζω έμπλαστρο.

μπλάστρι [το] = το έμπλαστρο.

μπλιζίνα [η] = το καρπούζι [από το παραμύθι «Το παλληκάρι και το βα-
σιλόπουλο»: ...«να πάει κι να σι φέρει τημ μπλιζίναμ μπόχει...» = να 
πάει και να σου φέρει το καρπούζι που έχει].

μπλίρα [η] = επίθετο για το κίτρινο-χρυσαφένιο χρώμα, πιθανώς από τη 
λέξη λίρα.

μπόλκα [η] = χορός ανά ζεύγη του περασμένου αιώνα, η πόλκα.

μποξάς [ο] = δέμα ρούχων [τούρκ. bohca].

μπρίκι [το] = το δοχείο που ψήνουν καφέ [τούρκ. ibrik].

μπομπάρια [τα] = μεζές από έντερο μόσχου παραγεμισμένο με κιμά.

μποστάνι [το] = κήπος, περιβόλι με καρπούζια, πεπόνια κλπ. [τούρκ. 
bostan] αίνιγμα: «κατεβαίνω στο μποστάνι / βλέπω κόρη με φουστάνι 
/ κατεβάζω το φουστάνι / ξανθομούστακο μου εφάνη». Απάντηση: το 
καλαμπόκι [αραποσίτι].
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

μπότσα [η] = ξύλινο δοχείο κρασιού, αλλά και μούστου. Μέτρο επίσης 
όγκου-βάρους υγρών [κρασιού-μούστου] βενέτ. bozza [N.A.] [παροιμ. 
«οι γυναίκις βάλλουσιν τουμ μπειρασμόν στημ μπότσαν»].

μπούγιουν [το] = ο ενθουσιασμός, το μπούγιο.

Μπούζ-Μουάρι [το] = στα τούρκικα σημαίνει «παγωμένη λίμνη». Ήταν 
μια τοποθεσία στον Κόλπο της Μάκρης, βόρεια της Καλάμιας ως 2 χιλιό-
μετρα, με πολλά δέντρα και κρύο τρεχούμενο νερό [λεγόταν και «Τρούς-
Μουάρι»].

μποχτσάς [ο] πληθυντικός οι μποχτσάδες = μεταξωτό μαντήλι. Τετρά-
γωνα υφάσματα πολύχρωμα με σχήματα γεωμετρικά, διαστάσεων 50 με 
80 εκατ. Η κάτω επιφάνειά τους ήταν χασές. Μέσα στους μποχτσάδες 
έβαζαν τα καθημερινά ρούχα ή και εσώρουχα. Μποχτσάδες φόραγαν και 
στη μέση με τα σουπάνια, την γιορτινή τους φορεσιά οι γυναίκες. Τους 
μποχτσάδες χρησιμοποιούσαν στη διαδικασία της μνηστείας. Στη μια 
γωνία του μποχτσά έδεναν 3 χρυσά νομίσματα (για να συμβολίσουν την 
Αγία Τριάδα). Οι προξενητές έπαιρναν τα μνήστρα (τον μποχτσά), φιλού-
σαν το χέρι του πατέρα της νύφης και εύχονταν «η ώρα η καλή». Ήταν 
επίσημη πράξη, το ότι «έδιναν φλουριά», θεωρούνταν οριακή, αναγνω-
ριζόταν από τη Δημογεροντία, και πάντοτε οδηγούσε στο γάμο.
 
μπρόκκα [η] = η πρόκα, το φαρδί καρφί με την πλατιά κεφαλή που τη 
χρησιμοποιούσαν στις σόλες κ.α.

μπροστέλλα [η] = η ποδιά.

μυι[γ]ιάννου [ρ.] = διώχνω τις μύγες.
 
μυι[γ]ιαστήριν = το ξεσκονιστήρι συνήθως από τρίχες της ουράς του 
αλόγου με το οποίο οι χασάπηδες κ.ά. έδιωχναν τις ενοχλητικές μύγες.

«μυλωνάς» [ο] = είδος παιξίματος της ντάμας, του «εθνικού» παιχνιδιού 
των ΜακρηνοΛιβισιανών.

Μύρα [τα] = πόλη της Λυκίας στα παράλια, προς Ν. της Μάκρης, όπου 
έδρασε ο άγιος Νικόλαος [γεννήθηκε στα Πάταρα].
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μυρίγκλα [η] = το αρμυρίκι, το δέντρο που φύεται στα υφάλμυρα εδάφη 
[αρχ. μυρίκη].

μυρόνια [τα] = μυρωδικό χόρτο που το έβαζαν στις χορτόπιτες, τα περέ-
κια κ.α. [η αρχαία μυρρίς]. 

μυρμηδόνιν [το] = είδος λεπτής και μικρής σφήκας.

μυρσίνη [η] και μυρσινιά = η μυρτιά.

μύστρουν [το] πληθυντ. τα μύστρα = το μυστρί-τα μυστριά. [παροιμία-
προσφώνηση: «για δες τα μύστρα πώς χτυπούν / και τα σφυριά πώς 
παίζουν»].

μύττη [η] = η μύτη [ιατρ. η ρις], αλλά, και η άκρη, η προεξοχή, πράγ-
ματος, τόπου κλπ. [παροιμία: «Έκαμιν κι η νύφφη πίττις / μι τ’ αφτιά 
κι μι τις μύττις»] [λαογρ.] Το «πιάσιμο» της μύτης ήταν αφορμή για να 
«μαλλώσουν», να πιαστούν στα χέρια τα παιδιά στο δρόμο. Γι’ αυτό οι 
μεγάλοι για διασκέδαση έβαζαν τα παιδιά να πιάσει το ένα τη μύτη του 
άλλου, για να πιαστούν στα χέρια και ν’ αρχίσουν να παλεύουν. Φράση: 
«μ’ έπιασε από τη μύττη», δηλ. με στρίμωξε, με έφερε σε δύσκολη θέση, 
δε μου άφησε περιθώριο να το συζητήσουμε.
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Ν

ναγγέλλιν [το] και πληθυντ. τα ναγγέλλια [και κατ’ άλλην εκδοχή νεγ-
γέλλιν [το] και πληθυντ. τα νεγγέλλια] = η ραφή [παροιμία: «Μι τα δυο 
στραβά νεγγέλλια / κι την στούππενη τη βράκα» = με τις δυό στραβές 
ραφές και τη βράκα από στουπί [που έχεις] δηλ. πού πας; τι περιθώρια 
έχεις για να παντρευτείς μια κοπέλα – και βέβαια να πάρεις προίκα;

νάννα [η] = η νονά.

Ναοί του Λιβισιού [βλέπε και Εκκλησίες του Λιβισιού και της Μάκρης] 
= Λιβίσι: Ταξιάρχης στην Πάνω Ενορία [Πάνω Γειτονιά], της αγίας Άν-
νας [Μέση Ενορία] και η Παναγιά η Πυργιώτισσα [η Κάτω Παναγιά] 
που γιόρταζε στα Εισόδια της Θεοτόκου.Οι ναοί του Ταξιάρχη και της 
Κάτω Παναγιάς είχαν ωραία κωδωνοστάσια και προαύλια με ψηφιδωτά 
από βότσαλα της θάλασσας. Ο ναός της αγίας Παρασκευής στην αρχή 
του Κάμπου όπου πήγαιναν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και χόρευαν τη 
σούστα. Παρεκκλήσια: της αγια-Σωτήρας, της αγίας Παρασκευής στην 
κορφή του βουνού και δυτικά το παρεκκλήσι της Παναγιάς του «Πυρί-
του» [του πυρετού] και επίσης το ξωκκλήσι του αγίου Νικολάου κ.ά.

ναρκελές [ο] = ο ναργιλές [τούρκ. nargele].

νάζι [το] = το σκέρτσο [τούρκ. naz].

ναζλί [το] = το ναζιάρικο παιδί, το σκερτσόζικο και χαριτωμένο.

ναλπάντης [ο] = ο αλμπάνης, ο πεταλωτής των αλόγων.

ναπαλίνα [η] = η τραμπάλα, το παιδικό παιχνίδι «τσίρνου-κάππου» στα 
Λιβισιανά.

ναπιέττιν [το] = η συμβουλή [και νασιέττιν [το] επίσης, από το παραμύθι 
«Η πεντάμορφη Χρυσομαλλούσα με τους πύργους και την αθάνατη 
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λίμνη»: ...«έν αθθυμάσι που η πατέρας σου μας έκαμιν έναν νασιέτ-
τιν» = μας συμβούλεψε] [τούρκ. nasihat].

’ντεικιάννουμου [ρ.] = [αντεικιάζομαι] = συγκρίνομαι, αμιλλώμαι [και 
αντείκιαστους [ο] = ο ασύγκριτος].

ντηριούμου [ρ.] [εντηρούμαι] = διστάζω [Ν. Ανδριώτη «Το Ιδίωμα» 
σελ. 98] 

νερτέγκιν [το] = ειδικό ξυνό από χυμό ροδιού.

νεττάρου [ρ.] [νετάρω] = τελειώνω, συμπληρώνω, «καθαρίζω».

Νησίν τ’ αη-Νικόλα = στην παραλία, νότια του Λιβισιού, υπάρχει ένα 
αρκετά μεγάλο νησί, έρημο, με πολλά κτίσματα βυζαντινά με υδραγω-
γείο και δεξαμενή και 3 εκκλησίες κατερειπωμένες. Η προς Β. παραλία 
αυτού το νησιού έχει υποστεί καθίζηση και τα κτίσματα του τμήματος 
αυτού βρίσκονται σε βάθος 1-2 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θά-
λασσας. Προς ΝΔ του νησιού επίσης υπάρχουν και άλλες 5 νησίδες με 
παρόμοια και της ίδιας εποχής κτίσματα. Η μεγαλύτερη από αυτές τις 
νησίδες λέγεται Καρατζιόρανι. Παρόμοια κτίσματα επίσης βρίσκονται 
και στην απέναντι μικρασιατική παραλία, αρχαίοι τάφοι κλπ. Από τα ευ-
ρήματα ο Κων/νος Λαμέρας συμπεραίνει ότι όλα αυτά ανήκουν στην αρ-
χαία λυκιακή πόλη Κισσίδαι, όπως αναφέρεται στον Σταδιασμό υπ’ αριθ. 
252. Είναι το σημερινό Ολί-Ντενίζ.

νι-νι-νί = χορός μοναχικός που τον χόρευαν στις πλατείες οι γυναίκες 
καθώς πήγαιναν τη νύφη στην εκκλησία για να στεφανωθεί.

νιάδες [οι] και ιννιάδες = τα πεντόβολα, παιδικό παιχνίδι.

Νίγδη [η] = πόλη της τουρκικής ενδοχώρας, ένας από τους τελευταίους 
σταθμούς προ της Καισάρειας, όπου κατέληξε [Καισάρεια-Χαμητιέ] η 
τελευταία εξορία των ΜακρηνοΛιβισιανών το 1921, και όπου εξορίστη-
καν όλοι οι εναπομείναντες άνδρες μέχρι 70 ετών και τα παιδιά από 13 
ετών και πάνω.

Νίκβας Ντόλης = φιλολογικό ψευδώνυμο του Απόστολου Βασιλειάδη. 
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

Γεννήθηκε στη Μάκρη της Μ. Ασίας το 
1903, σπούδασε εμπορικά στη Σμύρνη, στην 
Αθήνα [1922-1925] και στη Γερμανία. Δη-
μοσιογράφος στο «Σκρίπ», την «Εσπερινή» 
κ.ά. Για ένα χρόνο διηύθυνε τον «Ερανι-
στή», το 1928 τον βρίσκουμε διευθυντή της 
«Εβδομάδος». Στα γράμματα εμφανίστηκε 
το 1921 με διηγήματα που δημοσίευσε στα 
λογοτεχνικά περιοδικά της Σμύρνης «Νέα 
Ζωή» και «Τέχνη». Εξέδωσε τα: «Γαζίες», 
«Παλιές Αγάπες» και το «Οι ιστορίες τε-
λειώνουν έτσι», διηγήματα. Μυθιστορή-
ματα: «Ανθρώπινες Μαριονέττες» 1929, 
«Ντολορίτα» 1923, «Φιλημένη» 1931, ρο-
μάντζο. Θέατρο: «Ο Δήμος Βέργης», «Το 
Διαζύγιο» 1929 [βραβείο Καλοκαιρίνειου 
Διαγωνισμού] και «Μαριονέττες». Πέθανε 
το 1937. Από τους κύριους εκπροσώπους 
της γενιάς του ’20 και της κοσμοπολίτικης 
τάσης της λογοτεχνίας. 

νίμους [ο] = η ωμοπλάτη, ο ώμος.

νισάφι [το] = έλεος [τούρκ. insaf = δικαιοσύνη].

νισεστέ [το] = αλεύρι-άμυλο από σιτάρι που το έφτιαχναν με ορισμένη 
επεξεργασία οι Λιβισιανές: βρασμός σιταριού-σούρωμα-πολτοποίηση-
στέγνωμα-τρίψιμο-αλεύρι. Με νισεστέ έκαναν μουσταλευριές, χαλβά κ.ά.

νιτερέσον [το] πληθυντ. τα νιτερέσα = οι εμπορικές και άλλες συναλλαγές.

νονός [ο] = ο ανάδοχος, ο νονός, επίσης στα Λιβισιανά = ο τάττας.

νοτάς [ο] και νουττάς = ένα από τα 3 δωμάτια του Λιβισιανού σπιτιού [ο 
οντάς].

νουθίννου [ρ.] = αναδίνω, μυρίζω άσχημα, βρωμάω.

Ντόλης Νίκβας (φιλολογικό ψευ-
δώ νυμο του Απόστολου Νικο-
λάου Βασιλειάδη), συγγραφέας 
(κλασικός εκπρόσωπος της γενιάς 
του ’20). Γεννήθηκε το 1903 στη 
Μάκρη Μ. Ασίας και πέθανε το 
1937 στην Αθήνα.
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νουρά [η] = η ουρά, ο κόκκυγας της σπονδυλικής στήλης, και το υποκο-
ριστικό του: το νουρούδιν.

νουμάτοι [οι] και νομάτοι και νοματαίοι = τα άτομα, οι άνθρωποι, το 
πλήθος, οι ψυχές.

νουπάτιν [το] = η βάρδια, η σειρά [τούρκ. nöbet].

νουρούδιν [το] = η μικρή ουρά, ο κόκκυγας.

νουτήννου ή νουτίννου [ρ.] = υγραίνω.

νουτηρός [ο] = ο υγρός.

νουτλάκιν [το] = το μαγειρείο [τούρκικη λέξη].

νοφούσιν [το] = το πιστοποιητικό γεννήσεως, η ταυτότητα [τούρκ. nüfus].

νταβραντίννου [ρ.] = δυναμώνω [τούρκ. davrandim].

νταγιαντού [ρ.] = στηρίζομαι [τούρκ. dayandim].

νταής [ο] = ο παλικαράς [τούρκ. dayc-daylik].

Ντάμα [η] = το «εθνικό» παιχνίδι των ΜακρηνοΛιβισιανών, το πλέον 
δημοφιλές. Παιζόταν από μικρούς και μεγάλους στα καφενεία, πεζού-
λια κλπ. Δεν ήταν τυχερό παιχνίδι, [«κουμάρι»], ήταν παιχνίδι άσκησης, 
στρατηγικής και εξυπνάδας. Τα «πούλια» της Ντάμας ονομάζονταν «πέ-
τρες». Η «ντάμα» είχε μεγάλη ευχέρεια κινήσεων, μεγαλύτερη από τις 
«πέτρες». Ο νικητής στη Ντάμα έπαιρνε τον τίτλο του «μάστορα», αλ-
λιώς «ταγκαλάκι». Υπήρχαν ορισμένοι τρόποι παιξίματος της Ντάμας, 
τα λεγόμενα «παιχνίδια», που τα είχαν επιβάλει μεγάλοι παίχτες, όπως 
π.χ. ο «μυλωνάς», ο «κουτρουμούζης» κ.ά. Η Ντάμα παίζεται με 24 «πέ-
τρες» για καθένα από τους 2 αντιπάλους παίχτες. Η κάθε «πέτρα» έχει 
ίσες δυνατότητες κίνησης κλπ., εκτός της «ντάμας». Το παιχνίδι αυτό 
δεν έχει την ποικιλία των κινήσεων του σκακιού, έχει όμως ένα σταθερό 
κώδικα κινήσεων και δυνατοτήτων που την κάνει εύκολη, αλλά και πολύ 
ενδιαφέρουσα. [«Λαογραφικά» σελ. 60-61].
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

νταούλι [το] και συνηθέστερα «ταβούλιν» = το τύμπανο, το τουμπελέκι 
[μεσαιωνικά: ταβούλιον]. [λαογραφ.] το νταούλι [ταβούλιν] δεν συμπερι-
λαμβανόταν στα «όργανα», στα «παιχνίδια», των ΜακρηνοΛιβισιανών, 
που ήταν βιολί, λαγούτο ή και τζουράς. Ζουρνά και νταούλι έπαιζαν τη 
νύχτα του Μ.Σαββάτου Τούρκοι και γύφτοι που κατέβαιναν για να παί-
ξουν και να συνεγείρουν τους χριστιανούς για τη μεγάλη εορτή του Πά-
σχα, όπως αναφέρει ο Κων/νος Λαμέρας.

ντάρα [η] ή τάρα = το απόβαρο [μσν. τάριον].

νταραβέρι [το] = η δοσοληψία [ιταλ. dare-avere].

νταρί [το] = είδος ζωοτροφής.

ντελής [ο] [στα Λιβισιανά: τελής] = ο τρελός, ο επαναστάτης [τούρκ. deli].

Ντεπόι [το] [στα Λιβισιανά: Τεπόι] = περιοχή της Μάκρης όπου απο-
θήκευαν τον τελευταίο καιρό τα καύσιμα [πετρέλαιο κλπ.] οι Τούρκοι 
[γαλλ. dèpôt].

ντερές [ο] = το πέρασμα.

ντέρτι [το] = ο καημός [τούρκ. dert].

ντηριέμαι [ρ.] = διστάζω.

ντογρού και τογρού = ίσια [τούρκ. doğru]. 

ντουγένι [το] = ξύλινο συνήθως εργαλείο του αλωνίσματος, σαν έλκη-
θρο, με πριονωτά ελάσματα στην κάτω επιφάνειά του, που το έσερνε το 
άλογο στο αλώνι πάνω από τα αλωνισμένα για να κόψει το άχυρο σε 
μικρότερα κομμάτια.

ντρανού [ρ.] [αόρ. ντράνηξα] = κοιτάζω, βλέπω, παρατηρώ. [από το ρήμα 
εντρανώ] και ουσιαστικό: το ντράνημα = το κοίταγμα.

ντρέττα [επίρ.] = κατ’ ευθείαν, ίσια [βενέτ.-λατιν. dreto].
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νυχλάριν [το] = το λυχνάρι [φαινόμενο αντιμετάθεσης κατά τον Νικόλαο 
Ανδριώτη, αναφορά στο «Ιδίωμα»].

νυχτουγυριστής [ο] = αυτός που γυρνάει και μένει ξάγρυπνος τη νύχτα 
[σχετική παροιμία-δίστιχο: «όπου την νύχταν πορπατεί / για κλέβει, για 
μοιχεύει / ή μαύρα μάτια κυνηγά / και σκοτωμόν γυρεύει»].
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Ξ

ξαγορεύω-ξαγορεύομαι [ρ.] = εξομολογούμαι [στον ιερέα, στις εικόνες], 
εξαγοράζω. 

ξαγορά [η] = η εξομολόγηση, αλλά και η εξαγορά [των κριμάτων] κατά 
την εξομολόγηση. 

ξακούννουμου [ρ.] = εξακούομαι, φημίζομαι.

ξανάστροφος [ο], η ξανάστροφη, το ξανάστροφο = ο ανάποδος άνθρω-
πος σαν χαρακτήρας [παροιμία: «κι του καλόν ι-βλάφτησι / κι του κα-
κόν κιντά σι / ξανάστροφον πενεβρέκιν» = και το καλό σε βλάφτει / και 
το κακό σε ερεθίζει / ανάποδο πενεβρέκι] [πενεβρέκι: βλέπε λέξη].

Ξάνθος [ο] = 1) ποταμός της Λυκίας, 2) η Ξάνθος, πρωτεύουσα της Λυ-
κίας επί του ποταμού Ξάνθου, με μεγάλη ακμή και ιστορία.

ξαπιταχτός [ο] = ο διάολος, το διαολάκι, ο «εξαποδώ» [από το ρ. ξε-
πετάγομαι] [φαινόμενο σύνθεσης κατά τον Νικ. Ανδριώτη].

ξαππώφτου [ρ.] = σπρώχνω, εξ-ωθώ [παροιμ. Π1, αριθ. 16: «ξαππώφτει 
τ’ αυγόν μι την μαναβέλλαν» = σπρώχνει το αυγό με την μανιβέλα [= με 
το μοχλό] και φράση: ξαππώσιτι = παρατείστε τα.

ξε: το φώνημα ξε– [προφέρεται ως «ξι»], ως πρώτο συνθετικό πολλών 
ρημάτων, στα οποία προσδίδει την έννοια της αφαίρεσης και της άρνη-
σης, είναι διαδεδομένο και σύνηθες στο Λιβισιανό Ιδίωμα, π.χ. ξισκου-
λίνου = τελειώνω, «βγάζω» το σχολείο, ξικαλουκιργιάννου ή ξικαλου-
καιρεύγου = περνάω το καλοκαίρι, ξεμετρώ [ουσιαστ. το ξεμέτρημα] = 
ξεματιάζω, κ.ά.

ξεμέτρημα [το] = το ξεμάτιασμα. [σημ. οι μαγικές πράξεις των ξορκι-
σμών φέρονταν με διαφορετικά ονόματα, που τις διαφορές τους δεν θα 



Μιχάλης Π. Δελησάββας

~210~

μπορούσαμε να τις διακρίνουμε ακριβώς.Ήταν: το γήτεμα [ξόρκιο], το 
ξεμάτιασμα, το ξεμέτρημα κλπ. Και οι τρόποι ήταν: χειρονομίες [σταυ-
ρώματα], φτύσιμο, καπνίσματα κ.ά. [«Λαογραφικά» σελ. 99-100].

ξενιτειά [η] = μολονότι η «ξενιτειά», ο ξενιτεμός, η αποδημία των Λιβι-
σιανών δεν ήταν μεγάλη, γιατί δεν ξενιτεύονταν σε μακρινά μέρη, ούτε 
για πολύν καιρό, ο καημός της ξενιτειάς υπήρχε και φαίνεται ήταν έντο-
νος. Ίσως γιατί ο χωρισμός αυτός με την ανασφάλεια που επικρατούσε, 
έπαιρνε διαστάσεις συναισθηματικές, σαν αυτές του οριστικού χωρισμού 
και του θανάτου για τους πιο ευαίσθητους και τους ερωτευμένους. Η ορι-
στική ξενιτειά και ο οριστικός χωρισμός είναι ο θάνατος, κι έτσι ένα χα-
ρακτηριστικό τραγούδι-μοιρολόι έχει ως εξής: «Η ξενιτειά κι η ορφανιά 
/ κι η πίκρα του θανάτου / τα τρία στο ζύγιν τάβαλα / κι η ξενιτειά 
βαριά’ τον». Υπάρχουν πολλά τραγούδια «της ξενιτειάς» στη Λιβισιανή 
Παράδοση κι αρχίζουν συνήθως με το ρήμα «μισεύγω».

ξερέσκεια [τα] = τα αρεστά, ό,τι αρέσει, οι καλοί φίλοι [παροιμία: «ήβριν 
τα ξερέσκεια του» = βρήκε αυτά που του αρέσουν [και συνήθως εννο-
ούν τους φίλους].

ξεσαγιάζω [ρ.] [αόρ. ξεσάγιασα] = το χάλασα [κάτι, σκεύος, εργαλείο], 
το πασπάτεψα και το χάλασα.

Ξηρά Π[ε]ιριβόλια = τοπωνύμιο, γειτονιά του Λιβισιού.

ξίασμαν [το] = η λήθη, η λησμονιά και ξιασμένους = ο λησμονημένος 
[από το ρ. ξεχνώ].

ξικακίννου [ρ.] = διώχνω τη λύπη μου [ξε-κακίζω].

ξικαππατίννου [ρ.] = ξεκαπακώνω, αποσφραγίζω.

ξίκιν [τ] = το έλειμμα.

ξίκικους [ο] = ο ελλειποβαρής [αλλά και κατ’ άλλην εκδοχή: α-ξίκικους] 
= ο ελλειποβαρής, και επίρ.: αξίκικα = ελλειποβαρώς π.χ. ζυγίζει αξίκικα 
αυτή η ζυγαριά = ζυγίζει λάθος, κλέβει. Επίσης: Αυτός ο άνθρωπος είναι 
αξίκικος = ελλειμματικός σε σωματικό βάρος, αλλά και πνευματικά.
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

ξικουτιαίνουμου [ρ.] = ξεκουτιαίνομαι, χάνω τα λογικά μου [το ουσια-
στικό ή και επίθετο = ξικουτιάρης].

ξιμαλλιάρης [ο] = ο αναμαλλιασμένος [από το Μοιρολόι της Παναγίας 
«Μικρασιατικά Χρονικά» τ. 14 1970 [άρθρο του Γ. Αμαργιανάκη]: 
...«βλέπεις εκείνον τον γυμνόν και τον ι-ξιμαλλιάρην...».

ξικουπή [η] = η εργολαβία, το έργο κατ’ αποκοπήν.

ξινοστίζω [ρ.] ή ξινουστού = ξενοστιμίζω [παροιμία Π1, αρ.879: «Ιξινό-
στισις κυρά μου, χαν [σαν] του Μάρτη του ριπάνιν»].

ξινουκοιμούμου [ρ.] = ξενοκοιμάμαι.

ξιντηρού [ρ.] = ξεφλουδίζω με τα νύχια, γρατζουνάω, αποκολλώ με τα 
νύχια.

ξιουμάρης [ο] = ο εξομολογητής, ο πνευματικός.

ξιουρτού [ρ.] = τρομάζω, διώχνω, ενοχλώ [π.χ. η φράση: «ξιούρτησε τις 
όρνιθες» = τρόμαξε [έδιωξε] τις κότες, τα πουλιά].

ξιπουλιάννου [ρ.] = εκκολάπτω π.χ. τα αυγά κ.ά.

ξιρακκώννου [ρ.] = ξηλώνω [π.χ. σανίδι], ξεριζώνω, αποσπώ.

ξιρόντοιχους [ο] = ο τοίχος ο χτισμένος χωρίς λάσπη, η ξηρολιθιά.

ξιρουμαΐσκουμου [ρ.] = ξερομασάω [Νικ. Ανδριώτης «Το Ιδίωμα» σελ. 
71].

ξισκουλίννου [ρ.] [το επίθετο = ξισκουλισμένους] = στα χρόνια προ του 
Μ. Μουσαίου, γράφει ο Κων/νος Λαμέρας, οι μαθητές που μπορούσαν 
και είχαν μάθει να διαβάζουν τον «Απόστολο», αυτοί «ιξισκούλινναν» 
και τους τιτλοφορούσαν «ξισκουλισμένους». Τους εύχονταν επίσης «κι 
παπάς», γιατί οι ιερείς θεωρούνταν ότι κατείχαν «την ανωτάτην δυνα-
τήν μόρφωσιν».
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ξισπαίνουμου [ρ.] = ξαφνιάζομαι [ενεργ. φωνή του ρ. = ξισπαίνου] κατά 
την παροιμία: «[Θ]α μας ξισπάνει θέλει καμιάν ώραν», δηλ. θα μας τρο-
μάξει [αυτός] καμιά ώρα. Θα πεθάνει καμιά ώρα και θα μας ξαφνιάσει.

ξισπαστήριν [το] = το φόβητρο.

ξιχνουτίννου [ρ.] [αόριστ. ξιχνούτισα] = ξεσυνηθίζω, αποκόβομαι, 
απομακρύνομαι, χάνω τη συγγένεια [παράγεται από τη λέξη χνώτο = η 
ανάσα, η συγγένεια].

ξόρκιουν [το] = το ξόρκισμα, το γήτεμα. Στα αλατσούκια του Κάμπου 
του Λιβισιού υπήρχαν φίδια και οι παραθεριστές διέτρεχαν τον κίνδυνο 
να δαγκωθούν από αυτά. Γι’ αυτό οι ένοικοι των υπαίθριων αυτών θερι-
νών κατοικιών, κατά τη δύση του ήλιου έκαναν το εξής ξόρκιο: έδεναν 3 
κόμπους σε ένα κομμάτι σκοινί και ψιθύριζαν τους στίχους: «Δένι κι καλ-
λίκουννι / τουν όφιν κι την όχεντραν / τουν σκουρπιόν, την σκουλου-
πέντραν / ώσπου νάβγει η νήλιους / τρία κονταρόξυλα / να ξυπνήσουν 
τα πιδιά μου / να τινάξουν τα σακκιά μου / τα μικρά τα σκουρπιδάκια 
/ απού κάτου αφ’ τα πλακάκια» = [Δένε και καλίγωνε / τον όφη και την 
όχεντρα / τον σκορπιό και την σκολοπέντρα / ώσπου να βγει ο ήλιος / τρία 
κονταρόξυλα / να ξυπνήσουν τα παιδιά μου / να τινάξουν τις κουρελούδες 
[ή και τα ρούχα] / [κι έτσι να φύγουν] τα μικρά σκορπιουδάκια / από κάτω 
από τα πλακάκια]. Τους κόμπους αυτούς στο σκοινί, τους έλυναν την άλλη 
μέρα το πρωί με την ανατολή του ήλιου.

ξύαλους [ο] ή και το οξύαλουν = το γιαούρτι, το οξύγαλο.

ξύγγι [το] = το λίπος, το άλειμμα.

ξυγγουκέριν [το] = το αλειμματοκέρι.

ξυλίκι [το] συνηθέστερα: το τσαλίκι = παιδικό παιχνίδι [βλέπε λήμμα 
«τσαλίκι»].

ξυλόρνιθα [η] = η μπεκάτσα.

ξυλουπινάκα [η] = η ξύλινη γαβάθα.
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ξυριστής [ο] = ο κουρέας [το συνηθέστερο = παρπέρης ή και περπέ-
ρης].

ξυστρίν [το] = 1) το σιδερένιο εργαλείο με μικρά δόντια για την περιποί-
ηση [ξύστρισμα] των αλόγων, 2) εργαλείο του ζυμώματος, είδος σιδερέ-
νιας σπάτουλας, με την οποία ξύνανε τη σκάφη του ζυμώματος και στη 
συνέχεια με αυτήν «κόβανε» [τεμαχίζανε] το ζυμάρι στο μέγεθος του 
ψωμιού κλπ.

«ξωγυναίκα» και «ξουγυναίκα» = στα παιδικά παιχνίδια [βόλοι, γυαλέ-
νιες, καρύδια κλπ.] όταν γινόταν «κλεψιά» από κάποιους ή κάποιο παιδί, 
τα άλλα παιδιά έπεφταν να αρπάξουν τα υπόλοιπα [καρύδια, βόλους 
κλπ.] φωνάζοντας «ξωγυναίκα».

ξώκαρτα [επίρ.] = χωρίς προθυμία, απρόθυμα.

ξώλαμπρα [επίρ.] = μετά το Πάσχα, μετά τη Λαμπρή.

ξώπι[ε]τσα [επίρ.] = επιπόλαια, ξώπετσα.

ξώρας [επίρ.] = πριν της ώρας.

ξώφερσα [επίρ.] = ξώφαλτσα [κατ’ εφαπτομένην].
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Γενική σημείωση: το άρθρο -ο- του αρσενικού γένους στο Λιβισιανό Ιδί-
ωμα προφέρεται η- [υ- κατά τον Μιχ. Μουσαίο, «Βατταρισμοί» σελ. 101] 
π.χ. ο πατέρας προφέρεται η πατέρας, η θείους, η πάππους, η αδαρφός 
κλπ. Το φαινόμενο, ενώ θεωρείται ότι είναι επέκταση του θηλυκού άρθρου 
στα αρσενικά, όμως αυτό δεν είναι εντελώς βέβαιο κατά τον Νικ. Ανδρι-
ώτη [«Το Λ. Ιδίωμα» σελ. 60].

όβλοουν [το] = το εύλογον.

Οβριός [ο] [και Βριός, αλλά και Βιργιός] = ο Εβραίος [λαογρ.] «Το κά-
ψιμο του Οβριού» την ημέρα της Αναστάσεως στον περίβολο του ναού 
των Ταξιαρχών, το απόγεμα καθώς χόρευαν τη σούστα, ήταν το έθιμο 
κατά το οποίο έκαιγαν το ομοίωμα του Ιούδα που κρεμάστηκε στη συ-
κιά. Το ομοίωμα αυτό το κρεμούσαν σε ένα δέντρο του προαυλίου και 
οι Λιβισιανοί έριχναν με τα όπλα [με τους τσιφτέδες = τα εμπροστογεμή 
όπλα] πάνω του ώσπου να πιάσει φωτιά το μπαρούτι με το οποίο το είχαν 
παραγεμίσει [Κ. Λαμέρας]. Ο Οβριός σαν φιγούρα κωμική και σαν στοι-
χείο σκώμματος υπάρχει στα τραγούδια των Απόκρεω, όπως στο ρεφραίν 
του τραγουδιού «Πιρνάριν»: «Η Βιργιός φουρά φτερόν / του κιφάλιν 
του ξηρόν / η Βιργιός φουρά γιλέκιν / του κιφάλιν του κελέκιν».

ογλάνιν [το] = το ερίφι, το κατσικάκι [από «Το παραμύθι του Εϊβάχη»: 
...«γένιτι πάλιν, έναν ογλάνιν» [γίνεται πάλι ένα κατσικάκι]...

όδεινας [ο] = ο δείνα, ο τάδε.

οιφταρμός [ο] = ο οικτιρμός, το έλεος [φράση: ...«για τους οιφταρμός 
του Θιού!»].

οκά [η] [πληθυντ. οι οκάδες] = μέτρον βάρους [1 οκά = 400 δράμια, 1 κιλό 
= 312, 5 δράμια, και 44 οκάδες = 1 καντάρι [στατήρας] [τούρκ. okka].
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Οκκαλλού [η] = γυναίκα του Λιβισιού με ισχυρή προσωπικότητα, και 
από το όνομά της = η καπάτσα γυναίκα, η «κωλοπετσωμένη».

οκκλαού [το] [ή και μαλαχτήρα] = ο ξύλινος κύλινδρος μήκους 60 περί-
που εκατοστών του μέτρου με τον οποίο «άνοιγαν» φύλλα από το ζυμάρι 
για τις πίτες.

οκ[κ]ού [το] = το βλήμα, το βέλος [όπως στο παραμύθι «Η Πεντάμορφη 
Χρυσομαλλούσα» [σελ. 100 /2].

Ολί-Ντενίζ [στην τουρκική γλώσσα] = η Νεκρά Θάλασσα του Λιβισιού, 
το Σύμπολον.

ολόγδυμνος [ο] = ο ολόγυμνος [και τσίτσιρους στα Λ.] 

ολογυρίννου [ρ.] = περιφέρομαι.

Όλουτσα [η] = Ιαματικές πηγές θειούχες κοντά στο λασποχώρι Τσαμούρ-
κιοϊ στην ανατολική ενδοχώρα της Μάκρης. Για τα λουτρά που ήταν σε 
σπηλιά, κατέβαινε κανείς πολλά σκαλοπάτια για να φτάσει σε ειδικές 
γούρνες που χρησίμευαν για μπανιέρες. Μέσα στο σπήλαιο υπήρχε εκ-
κλησούλα κτισμένη από Λιβισιανούς, αφιερωμένη στους αγίους Αναρ-
γύρους, που ήταν θαυματουργοί και τους πήγαιναν τάματα ακόμα και οι 
Τούρκοι, λάδι, κεριά κλπ. [Καλ. Μουσαίου-Μπουγιούκου «Μικρασια-
τικά Χρονικά» τ. 14 [1970] σελ. 75].

ολτσίδοι [οι] = οι μυστικοί αστυνομικοί.

Ολουκλού [το] = τοποθεσία από όπου ο Νικόλαος Λουιζίδης έφερε νερό 
στη Μάκρη.

ολούρμου [επίρ.] = είναι δυνατόν; [τούρκ. olur mu].

Όλυμπος [η] = παραλιακή πόλη της Λυκίας ανάμεσα στα Μύρα και την 
Αττάλεια.

ολόμπρωτα [επίρ.] = πρώτα-πρώτα, και ολόμπρωτους [ο] = ο πρώτιστος.
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ολσούν [ασκ-ολσούν] = μπράβο, εντάξει, εύγε.

Ονομαστικές Γιορτές = Το συχνότερο όνομα στο Λιβίσι [και στη Μά-
κρη] ήταν το όνομα Μιχάλης, από τον Ταξιάρχη Μιχαήλ τον πολιούχο 
του Λιβισιού. Στις ονομαστικές γιορτές, ιδιαίτερα των Ταξιαρχών όπως 
και των Εισοδίων της Θεοτόκου [21 Νοεμβρίου], γίνονταν αρτοκλασίες 
από τους εορτάζοντες. Έπειτα από τη λειτουργία και προπαντός το βράδυ, 
γίνονταν οι επισκέψεις στα σπίτια των εορταζόντων.Οι επισκέπτες καθώς 
έμπαιναν στα σπίτια που γιόρταζαν έλεγαν «καλημέρα σας», είτε ήταν 
πρωί, είτε ήταν βράδυ και τραβούσαν το αυτί του εορτάζοντα, αν ήταν 
παιδί. Εύχονταν: «Χρόνια Πολλά και να χαίρεσαι το όνομά σου». Προ-
σφέρονταν ρακί [ή λικέρ] και γλυκά με τη σειρά προτίμησης, μπακλαβά 
[το πιο επίσημο], σαραγλί και κουραμπιέδες. Το βράδυ οι νέοι πήγαιναν 
και διασκέδαζαν με βιολιά ή και χωρίς μουσικά όργανα, στα σπίτια των 
εορταζόντων, όπου τραγουδούσαν μαντινάδες και χόρευαν χορούς μο-
ναχικούς [καρσιλαμά κ.ά.]. Μετά από 1-2 ώρες έφευγαν και πήγαιναν σε 
άλλους εορτάζοντες. Δεν πήγαιναν σε σπίτια όπου δεν ήταν παρών ο νοι-
κοκύρης, ενώ εκεί που πενθούσαν σταματούσαν τα τραγούδια καθώς περ-
νούσαν, κι από μεγάλη απόσταση μακριά, από σεβασμό προς το πένθος.

οξαποδώ [ο] = ο έξω από εδώ, ο διάβολος.

οξών [επίρ.] = έξω, εκτός π.χ. «οξών από σένα» = εκτός από εσένα.

οράκκια [τα] = τα δρεπάνια.

όργανα [ή και «παιχνίδια»] = τα μουσικά όργανα της Λιβισιανής κομπα-
νίας ήταν: η λύρα [το βιολί], το σαντούρι και το λαγούτο. Στις «μαντι-
νάδες» τις οποίες τραγουδούσαν περνώντας στα σοκάκια του Λιβισιού, 
τις νύχτες, συνοδεύονταν εκτός από το βιολί [λύρα] και από το μουσικό 
όργανο «τσουράς», που είναι ένα είδος μπαγλαμά. Όργανα και παιχνίδια 
ονομάζονταν επίσης και η ίδια η κομπανία των λαϊκών μουσικών [φράση: 
«έφεραν ή πέρασαν τα όργανα ή τα παιχνίδια»].

οργάνιν [το] [πληθυντ. τα οργάνια] = η μηχανή, οι μηχανές κατά τον Νικ.
Ανδριώτη. Συνήθως όμως στην καθημερινή χρήση, οργάνιν = το σκοινί 
από κανάβι, ενώ το σκοινί από τρίχες κατσίκας ονομαζόταν τριχιά.
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οργάτησιν [αόριστος του ρ. οργατήννου] = κατευόδωσε.

οργιά [η] = τρόπος μέτρησης του μήκους [μια οργιά = όσο μήκος περι-
λαμβάνεται με τα δυο χέρια ανοιχτά οριζοντίως].

οργιάνα [η] = παιδικό παιχνίδι, σαν το κρυφτό, αλλά περισσότερο ομα-
δικό.

όργους [ο] = το νήμα, και όργουν [το] = η υγρασία του χωραφιού π.χ. 
«το χωράφι δεν έχει όργουν» = το χωράφι είναι ξερό, δεν είναι κατάλ-
ληλο για όργωμα.

όρκιους [ο] αλλά και όρκιουν [το] = το κλούβιο αυγό, αλλά και το αυγό 
το αγονιμοποίητο [παροιμία Π1 αρ. 417: «Έναν ήταν κι όρκιουν ήταν / 
κι παλλιόμ παπούτσιν ήταν»]. Επίσης από το παιδικό παιχνίδι «Ε, κυρά 
Μαλακουτή» [εφημ. «Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης» ΑΦ 12, 
σελ. 3] 

όρκους [ο] = το ποτάμι [από το παραμύθι «Η Πεντάμορφη Χρυσομαλ-
λούσα» [σελ. 102 /1].

ορλάρορσουν [επιφώνημα] = στο καλό, ώρα καλή [τούρκ. ogurlar olsun], 
όπως στην παροιμ. Π1, 1504: «Ορλάρορσουν Χατζηβαρβάρα» = ώρα 
σου καλή Χατζηβαρβάρα.

ορλάτησμα [το] = το κατευόδιο [από το ρ. ορλατήννου = κατευοδώνω] 
[λαογρ.] …«Οι άντρες έφευγαν μετά το Πάσχα [από το Λιβίσι] για 
δουλειές στην ενδοχώρα. Όταν έφευγαν τους κατευόδωναν [ορλάτην-
ναν] συνοδεύοντάς τους για λίγο στο δρόμο, οι γυναίκες, τα παιδιά 
και οι συγγενείς»... [«Λαογραφικά» σελ. 71].

ορμάνιν [το] = το ρουμάνι, το δάσος [τούρκ. orman].

ορμηνεύγου [ρ.] = συμβουλεύω, νουθετώ [ουσιαστικό: ορμήνια = συμ-
βουλή].

ορνιθόκωλους [ο] = οι ακροχορδώνες του πρωκτού.
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ορνιθοπούλλιν [το] = η πουλάδα, το κοτόπουλο.

ορμήνια [η] = η συμβουλή.

ορνιθοτυφλιά [η] = πάθηση των ματιών [νυχταλωπία-ημεραλωπία].

ορνιός [ο] = το άγριο σύκο [αρχ. ερινεός].

όρσι [επιφών.] = όρσε, ορίστε.

ορτολούκιν [το] = η φασαρία [φράση: «έκαμαν τον κόσμον ορτολού-
κιν» = κάνανε τον κόσμο άνω-κάτω].

ορφανιά [η] = η ορφάνια.

οσμανλής [ο] = ο οθωμανός, από το όνομα του Οσμάν, του πρώτου 
σουλτάνου των Τούρκων.

οσούριν [το] = ο φόρος ιδιοκτησίας που πλήρωναν οι Έλληνες της Μ. 
Ασίας στους Τούρκους [ή «εμπλέκι» κατά τον Ν. Καραγεωργίου σελ. 41]. 

οστεοφυλάκιο [το] = το οστεοφυλάκιο στο Λιβίσι ήταν στη μια πλευρά, 
μάλλον την βορεινή, του Ταξιάρχη.

οττούς-πεζ = ο αριθμός τριάντα πέντε στα τούρκικα. Η υποδιοίκηση 
Μάκρης ήταν καϊμακλίκι των «πες-καζέ», των τριάντα πέντε επαρχιών 
της περιφέρειας. [Κ.Λ.] 

οτσέκιν [το] = το τζάκι.

ουλλιά [η] = η γουλιά, η σταλιά.

ουλλόκαλους [ο] = ο καλύτερος όλων [Ν. Ανδριώτης, στο «Ιδίωμα» σελ. 
80].

ουλουφά[γ]ης [ο] = αυτός που λιώνει τα ρούχα του, ή και αυτός που τα 
τρώει όλα, ο αχόρταγος, ο παμφάγος [Ν. Ανδριώτης στο «Ιδίωμα» σελ. 
80].
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ουτσιράκιν [το] ή «ταχραδάκιν» = εργαλείο κοπής κλαδιών των δέν-
τρων.

όφιους [ο] [και έφιους] = το φίδι.

οχτωράκιν [το] = μεταλλικό τούρκικο νόμισμα.

όψη [η] = η επιφάνεια, η μορφή, η θωριά.

όψιμους [ο] πληθυντ. τα όψιμα = τα ύστερα, τα εκτός εποχής αγροτικά 
προϊόντα, φρούτα κλπ. και το αντίθετο = πρώιμος [παροιμ. «Τα πρώιμα 
ευλόγησε ο καλός καιρός / τα όψιμα ο καλός Θεός»].
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Π

παάρτια [τα] = οι πλατιές ταινίες με τις οποίες στερέωναν στις κούνιες τους 
τα νεογέννητα και τα βρέφη, ώστε να τα προστατεύουν από τις πτώσεις.

πάγια-πάγια [επιφώνημα θαυμασμού] = μπράβο [για την εμφάνιση κά-
ποιου προσώπου].

παγκανότες [οι] = χάρτινο τούρκικο νόμισμα, οι χάρτινες τούρκικες λίρες.

Παιδικά παιχνίδια = [κατά τον Κ. Λαμέρα] ήταν τα εξής: 1] τα «άτια» 
[τα ξύλινα αλογάκια] 2] η τυφλόμυγα 3] οι σβούρες 4] ο «κοτσαπάσης» 
[οι χρυσόμυγες που τις έδεναν με κλωστή] 5] τα «κουταλάκια», πέτρες 
πλατιές ή όστρακα, που τις έριχναν στη θάλασσα και έκαναν γκέλες στην 
επιφάνειά της 6] το «κάννιν» [σκοποβολή με πέτρες] 7] το «κουστηβη-
ριτόν» [δρόμος ταχύτητος] 8] το κρυφτό 9] οι κούνιες [με σκοινιά στα 
δέντρα] κάθετες αιώρες και οριζόντιες [«αμανόκουννες»] 10] η «πόππα» 
[το τόπι] 11] το «τηλέφυλλον» [φύλλα ή πέταλα που τα χτυπούσαν με το 
άλλο χέρι] 12] το «κουτσαντόν» [ο κουτσός] 13] οι «ιννιάδες» [τα πε-
ντόβολα] 14] «μονά-ζυγά» 15] «τσίρνου-κάππου» [η τραμπάλα] 16] οι 
«αμάδοι» [οι αμάδες] 17] «η στρόππους» 18] «βεζύρης-βασιλιάς» [οι 
αστράγαλοι] 19] «γαζύ-για-τουρά» [κορώνα-γράμματα] 20] «σιγάλα-
σιγάλα» 21] το «καβαλλητόν» [η καβάλα σε ξύλινα αλογάκια] 22] το 
«τσαλίκι» ή «τσελίκι» 23] το «κόκκινουν μήλουν του Γιεγλιά» 24] οι 
«διόρες», χρωματιστές χάντρες, βόλοι, γυαλένιες [οι γκαζές] κ.ά.
Στη Νέα Μάκρη παιδικά παιχνίδια, άλλα φερμένα από τη Μ. Ασία και 
άλλα παιγμένα εδώ, και παράλληλα με τα παραπάνω, ήταν: το «πουραΐ-
πουραΐ» [η μακριά γαιδούρα], η «οργιάνα», το «τι βλέπεις; / ουρανό / τι 
πατάς; / γη / τι τρως; / ψωμί κι αγκούρι / κάτσε κάτω σαν γαιδούρι», 
ο «κουτσός», τα «σκλαβάκια», η «τριόρα», η «ντάμα» κ.ά.

παιδάριον [το] = ο νεαρός άντρας ή έφηβος.

παιδονόμος [ο] = τα σχολεία στο Λιβίσι είχαν παιδονόμους που επέβλε-
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παν τη συμπεριφορά των μαθητών και εκτός σχολείου.

παιδακίστικα [επίρ.] και -παιδακίστικους [ο] [επίθετο] = παιδαριωδώς, 
ο παιδαριώδης, αντίστοιχα.

παίζω το «κου» [ρ.] [συνήθως ή και αποκλειστικά στον αόριστο] = 
«έπαιξάν τουν [την] τού κου» = τον [την, το] γιουχάισαν.

παιχνίδια [τα] = τα μουσικά όργανα στο Λ., αλλά και ή κομπανία των 
μουσικών.

παιχνίδιν [το] = το βιολί.

παθιαρόν [το] = το κορίτσι που το χαρακτηρίζει η τσαχπινιά, το μικρομέ-
γαλο [ολόκληρη η σχετική έκφραση είναι: «το παττόν το παθιαρόν»].

παζαριά [η] = το παζάρεμα.

παζάρι [το] = η Αγορά [π.χ. το Παζάρι [η Αγορά] της Μάκρης Μ. Ασίας.

παίνεμα [το] = ο εξωραϊσμός των χαρακτηριστικών και προτερημάτων ενός 
προσώπου, κυρίως των γυναικών σε ηλικία γάμου από τις προξενήτρες.

παινέματα [τα] = τα επαινετικά τραγούδια της νύφης κυρίως, που τα 
τραγουδούσαν στο «ντύσιμο» της νύφης την ημέρα του γάμου, αλλά και 
καθώς χόρευαν τη σούστα μετά το γάμο. Επαινετικά τραγούδια τραγου-
δούσαν με παινέματα επίσης και για το γαμπρό και για τις οικογένειες 
των νεονύμφων.

παϊτόνι [το] = είδος αμαξιού [από το Φαέθων κατά μία εκδοχή].

πακλαβού [το] = το γλυκό ο μπακλαβάς, το επίσημο γλυκό των Λιβισι-
ανών για τους αρραβώνες, τις ονομαστικές γιορτές, και το γάμο. Μπα-
κλαβά έστελναν επίσης στο γαμπρό την ημέρα της γιορτής του.

πακκούρι [το] = το μπακίρι, το χάλκινο και ορειχάλκινο σκεύος [πλη-
θυντ. τα πακκούρια] [βλέπε λήμμα: γαννωτζήδες] [τούρκ. bakir].
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Παλαιότουρκοι και Νεότουρκοι = τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία 
μετά το 1914 [οι Νεότουρκοι ήταν το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ].

Παλαίστρα [η] = η γιορτή της Παλαίστρας γινόταν την Παρασκευή της 
Διακαινησίμου, μετά το Πάσχα, τη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής. Οι Λι-
βισιανοί συγκεντρώνονταν «στου Τσακίρη το χωράφι», που ήταν στην 
αρχή του Κάμπου του Λιβισιού, κάτω από την εκκλησία του αγίου Γεωρ-
γίου. Χωρίζονταν σε Γειτονιές, Άνω, Μέση και Κάτω. Άρχιζαν από τους 
μικρούς και κατέληγαν στους αρχιπαλαιστές, τα «πάσσια». Από αυτούς 
έβγαινε και ο νικητής της χρονιάς και της Ενορίας. Οι νικητές δεν έπαιρ-
ναν δώρα, πάλαιβαν για τη δόξα και για τη φήμη μεταξύ των πατριωτών 
τους. Πολλές φορές, όταν αμφισβητούσαν τη νίκη, επενέβαιναν οι γερο-
ντότεροι σαν διαιτητές και απέδιδαν το δίκιο στον νικητή. [Ν. Καραγε-
ωργίου σελ. 25-26].

παλάντζα [η] αλλά και παλάντζουν [το] = η ζυγαριά, το όργανο μέτρη-
σης του βάρους. Επίσης, παλάντζα = η ισορροπία. «Παλάνζουν» και 
«παλάντζα» ονόμαζαν το τραβηχτό για δυο άλογα που μοιράζονταν ζε-
μένα από κοινού, το τράβηγμα στο αλέτρι, στην άμαξα κλπ.

παλαπάνα [η] = επαινετικό εύσωμης γυναίκας, παχουλής και αφράτης, 
επίθετο επίσης για το χαρακτηρισμό μιας αρχοντογυναίκας.

παλαβουμάρα [η] = η αποκοτιά, η βλακεία.

παλαύρα [η] = η φλυαρία.

παλταίρου [ρ.] = υποστηρίζω, και κατ’ άλλην εκδοχή = προ-επιτίθεμαι, 
«πιάνω από τη μούρη».

Παλλύκιος [επικρατέστερο] ή Πανλύκιος Μικρασιατικός Σύλλογος «Η 
Τελμησσός» = ιδρύθηκε το 1918 από τους παπα-Διονύσιο Καλαφάτη, Κ. 
Λαμέρα, Π.Μακρή κ.ά. Πρόεδρος ο παπα-Διονύσιος Καλαφάτης, γ.γ. ο 
Νικ. Καραβασίλης, ιατρός. Ο Π.Μακρής ενίσχυσε τον Σύλλογο οικονο-
μικά γιατί είχε εργοστάσιο στον Πειραιά, ενώ στο γραφείο του Άγγελου 
Τσακίρη στην Αθήνα, οι ΜακρηνοΛιβισιανοί πρόσφυγες κυνηγημένοι 
από τους Τούρκους έβρισκαν ένα τόπο, όπως και συμπαράσταση για να 
φύγουν προς Αμερική, Γαλλία, Αυστραλία κλπ. Σκοπός του Συλλόγου 
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επίσης ήταν να βοηθάει οικονομικά τους νέους που έφταναν στην Αθήνα 
για σπουδές και να φροντίζει τους δραπέτες χριστιανούς του τούρκικου 
στρατού, μικρασιάτες. Όλα αυτά προ του 1922. [Ν. Καραγεωργίου «Από 
τη Μάκρη της Μικρασίας στη Νέα Μάκρη Αττικής» και επίσης στο 
«Λιβίσι» ΑΦ 13, 2]. 

παλτούριν [το] = η κνήμη, η γάμπα [τούρκ. baldir] [από τη λέξη αυτή 
και το επίθετο μεγάλης οικογένειας του Λιβισιού, Παλτήρη ή Παλτούρη]. 
[Ν. Ανδριώτη «Το Ιδίωμα» σελ. 38, 103].

πάμπουλας [ο] = ο μπάμπουρας, το γνωστό κολεόπτερο των αγρών [και 
σκατοπάμπουλας, όπως στην παροιμία: «Μιλούν μιλούν τα σίδερα / 
μιλά κι η σακκουράφα / μιλά κι η σκατουπάμπουλας / απάν’ αφ’ την 
καράφα»].

παμπακιά [η] και πομπακιά = η μυκητώδης στοματίτις, αλλά και μια 
σχετική νόσος των ελαιοδέντρων.

Παναγής Γεώργιος = διάσημος οργανοποιός από τη Μάκρη της Μ. 
Ασίας που έζησε στην Αθήνα μετά το 1922.

«Παν[ν]άκια» = τοποθεσία στη διαδρομή από τη Μάκρη προς το Λιβίσι. 
Μετά το «Τογρού», την περιοχή της Μέσης Σάρουντζας, οι Μακρηνοί 
ανεβαίνοντας προς το Λιβίσι άφηναν ένα κομμάτι υφάσματος που το έδε-
ναν σε ένα θάμνο, την αστρακλιά, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο 
άφηναν πίσω τους τον πυρετό [την ελονοσία]. «Πανάκια» έδεναν επίσης 
και οι Τουρκάλες στις αστρακλιές του περιβόλου της «Παναγιάς τα Μά-
τσα» στο Λιβίσι για τους ίδιους λόγους. Επίσης η φράση: «η νύφη μας 
είνιν στα παννάκια» = το κορίτσι μας είναι ακόμα μωρό, στα σπάργανα.

Παναγιές του Λιβισιού = ήταν η Πυργιώτισσα, η Παναγιά του Χάσπελι, 
η Κάτω Παναγιά, η Παναγιά τα Μάτσα, του Πυρίτου [πυρετού] κ.ά.

παναβούκκιν [το] = το σισαμωτό ψωμί της νηστείας.

πάν[ν]ειρας [ο] = το τριβόλι, φυτό που το έβραζαν και έπιναν το ζουμί 
του για τη θεραπεία της νεφρολιθίασης.
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Πανηγύρης Αυγερινός: Δάσκαλος του Λι-
βισιού και της Μάκρης. Γεννήθηκε το 1886 
στο Λιβίσι, μαθητής του Χριστόδουλου 
Παπαδουλή. Αριστούχος του Μαρασλείου 
Διδασκαλείου Αθηνών. Δίδαξε στο Λουιζί-
δειο Σχολείο της Μάκρης [1903-1904] και 
έπειτα του Λιβισιού [1912-1913] μαζί με 
τον Σάββα Πασχαλίδη και τον Δημήτριο 
Παπαντωνίου. Με διευθυντή τον Κυριάκο 
Τσακίρη οργάνωσαν τα Σχολεία. Αντιστά-
θηκε στο κλείσιμο των Σχολείων και εκτο-
πίστηκε στα Σόκια. Στρατεύτηκε στα τάγ-
ματα εργασίας, μετά από λίγο διέφυγε στη 
Σάμο και μετά στην Αθήνα. Διορίστηκε 
από την ελληνική κυβέρνηση στη Ρόδο, 
όπου δίδαξε 3 χρόνια. Για την πατριωτική 
του δράση απελάθηκε από τους Ιταλούς 
στην Ελλάδα. Διορίστηκε στο σχολείο αρρένων της Ελευσίνας. Ως βενι-
ζελικός μετά το 1920 μετετέθη στη Σούρπη Αλμυρού Βόλου. Μετά την 
επικράτηση του Πλαστήρα, επανήλθε στην Ελευσίνα. Έγινε Γραμματέας 
της Κοινότητας Ελευσίνας, μέχρι το 1941. Ανέπτυξε εκπαιδευτική, κοι-
νωνική και συγγραφική δράση. Έγραψε σειρά άρθρων για την ιστορία, 
τα ήθη και τα έθιμα του Λ.και της Μ. Πέθανε στις 23 /8 /1960 [«Λιβίσι» 
ΑΦ 2 Σεπτ. 1960 σελ. 2].

πάννα [η] = το χράμι που κρεμούσαν στον τοίχο ή στην πόρτα.

παννίρα [η] = το μεγάλο πανέρι, υποκορ. παννιράκιν.

πάντα [η] = πάντοτε, δια παντός, αλλά και το κεντημένο ύφασμα που 
κρεμούσαν στους τοίχους για διακόσμηση.

Πανορμίτης [ο] και Πανερημιώτης = το μοναστήρι της Σύμης το αφιε-
ρωμένο στον Ταξιάρχη από όπου ερχόταν στο Λιβίσι κάθε χρόνο το Πά-
σχα ο καλόγερος [«η καλούερους»] και μάζευε τα δοσίματα από τους 
Λιβισιανούς.

«πάνου στουν απανουτόν» [επιρ. φράση] = κατ’ επανάληψιν.

Αυγερινός Πανηγύρης: δάσκαλος, 
φλογερός πατριώτης και συγγραφέας 
(1886 Λιβίσι - 1960 Ελευσίνα).
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παντούζα [η] = η πανταχού παρούσα γυναίκα, η ακατάστατη.

παπα-Γρηγόριος = Κατά κόσμον Γεώργιος 
Εμμ. Τσακίρης. Γεννήθηκε το 1867 στο Λι-
βίσι. Μαθητής του Μ. Μουσαίου και βοη-
θός του. Ο Μουσαίος έπεισε τον προύχοντα 
Άγγελο Καλαφάτη να τον στείλει στο Διδα-
σκαλείο της Αθήνας. Έγινε δάσκαλος και με 
την επιστροφή του στην πατρίδα ανέλαβε 
την διοργάνωση των Σχολείων. Μετά από 
παρακλήσεις των Λιβισιανών έγινε ιερεύς 
και έλαβε το όνομα παπα-Γρηγόριος. Κα-
λός ρήτορας, ερμήνευε το Ευαγγέλιο τις 
Κυριακές. Προέτρεπε τους πλουσίους του 
Λιβισιού και της Μάκρης να στέλνουν υπο-
τρόφους σπουδαστές στην Αθήνα. Ο πλούσιος Λιβισιανός Κωστούλης 
Μαυρίκος με υπόδειξή του επισκεύασε το ναό της Παναγίας της Περ-
τικίας και ανήγειρε στο νεκροταφείο της Κοινότητας, τον ναό του αγίου 
Παντελεήμονα κ.α. Το 1888 ανέλαβε την οργάνωση των Σχολείων κατά 
την οποία η διοίκηση, η λειτουργία και ο διορισμός των δασκάλων ανε-
τέθη αποκλειστικά στην Εφορία των Σχολείων, και το εκπαιδευτικό σύ-
στημα γενικώς τροποποιήθηκε σύμφωνα με αυτό της Ελλάδος. «Η πο-
λυσχιδής δράσις του πατρός Γρηγορίου ήτο εφάμιλλος εν παντί προς 
την του Μουσαίου» γράφει ο Κ. Λαμέρας. [«Η Μάκρη και το Λυβήσι» 
1964, σελ. 51].

παπα-Διονύσιος Καλαφάτης [1871-1939] = βλέπε λήμμα: Διονύσιος 
Καλαφάτης (παπα-Διονύσιος).

Παπαδόπουλος Χριστόδουλος = Αριστούχος του Διδασκαλείου Αθη-
νών. Δίδαξε στη Μάκρη και στο Λιβίσι από το 1898 ως το 1905. Έφυγε 
προ του 1922 και εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη όπου και πέθανε.

Παπαθεοφάνους Πέτρος = Γεννήθηκε το 1884. Δ/ντής των Σχολείων 
Μάκρης και Λιβισιού 1919-1921. Πέθανε στην εξορία.

Παπαντωνίου = 1) Δημήτριος: Γεννήθηκε το 1885. Δίδαξε 1906-1915 

Γεώργιος Τσακίρης 
(Παπα-Γρηγόριος).
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στη Μάκρη και 1911-1921 στο 
Λιβίσι. Πήγε εξορία το 1921 και 
επιστρέφοντας από την εξορία 
στην Ελλάδα, δίδαξε στην Τζια. 
Ο Δημήτριος Παπαντωνίου αφού 
δίδαξε κάποια χρόνια εκεί, ήρθε 
στη Ν. Φιλαδέλφεια δωρίζοντας 
στο Σχολείο της Ιουλίδας, όπου 
δίδαξε, τη βιβλιοθήκη του. 
Πέθανε το 1943.
2) Δέσποινα Παπαντωνίου: Δα-
σκάλα, υπότροφος του Χατζη-
Νικόλα Λουιζίδη στο Διδασκαλείο 
Αθηνών, αριστούχος. Δίδαξε στο Λουιζίδιο Παρθεναγωγείο στο Λιβίσι, 
και μετά την εξορία του Δημήτριου συνέχισε να διδάσκει μετατρέποντας 
το σπίτι της σε «κρυφό σκολειό» με κίνδυνο της ζωής της και των παι-
διών της. Το ζεύγος Παπαντωνίου μετά την Έξοδο εγκαταστάθηκε στην 
Τζια, όπου ο Δημήτριος ανέλαβε την διεύθυνση 
του Δημοτικού Σχολείου της Ιουλίδας, της πρωτεύ-
ουσας του νησιού, ενώ η Δέσποινα Παπαντωνίου 
μετά από κάποιο χρόνο ήρθε με την οικογένειά 
της στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου είχε διοριστεί και 
δίδαξε μέχρι να πάρει τη σύνταξή της. 
3) Παπαντωνίου-Βελισσαρίου Ρένα [1914-
1998]: Κόρη του Δημητρίου και της Δέσποινας 
Παπαντωνίου, δημοσιογράφος, συγγραφέας, 
αρχισυντάκτης των εφημερίδων των Μακρηνο-
Λιβισιανών Συλλόγων. Η Ρένα Παπαντωνίου – 

To ζευγάρι των δασκάλων Μάκρης και Λι-
βι σίου, Δημητρίου και Δέσποινας Παπαντω-
νίου, σε νεαρή ηλικία.

Δέσποινα Παπαντωνίου, εν 
ζωή (εκ των υποτρόφων).

Ρένα Παπαντωνίου-Βελισσαρίου, 
δημοσιογράφος, συγγραφέας, αρ-
χισυντάκτης των εφημερίδων των 
ΜακρηνοΛιβισιανών Συλλόγων 
και ψυχή όλων των προσπαθειών 
για ενημέρωση, γνωριμία των απα-
νταχού σκορπισμένων πατριωτών 
και διατήρηση της μνήμης των 
προγόνων.
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Βελισσαρίου, υπήρξε επίσης η ψυχή όλων των προσπαθειών για ενημέ-
ρωση και γνωριμία των απανταχού σκορπισμένων πατριωτών και για την 
ίδρυση του «ΜακρηνοΛιβισιανού Σπιτιού», σαν Εστία και Κέντρο ανα-
φοράς και διατήρησης της μνήμης των προγόνων. Συνέγραψε τα βιβλία: 
«Hollywood» 1992, «Μπροστά σ’ έναν άγνωστο κόσμο», εκδ. Άγκυρα, 
1995 κ.ά.

«παπάμ πουζαούμ πουζαλατούμ» = τούρκικη φράση από ευτράπελη Λι-
βισιανή διήγηση [«Λαογραφικά» σελ. 206] = ο πατέρας μας γέννησε ένα 
μοσχαράκι [πουζαού]... 

παπαμαλώνης [ο] = έτσι ονόμαζαν οι Λιβισιανοί τις μαύρες γυάλινες φι-
άλες του κρασιού [από το όνομα του παπά που τις χρησιμοποιούσε].

παπλατίννου [και παπλατού] [ρ.] = αιμορραγώ, έχω αιμορραγία.

παππούδων [των] = το Ψυχοσάββατο.

πάππους [ο] = το κολυβόζουμο, ο χυλός, το γλυκό παρασκεύασμα από 
κοπανισμένο σουσάμι, ζάχαρη και κανέλλα, στάρι μουσκεμένο και στα-
φίδες. Το παρασκεύαζαν στις νηστείες. Το μουσκεμένο στάρι έβγαζε φύ-
τρα και ριζίδια άσπρα, από τα οποία και το όνομα «πάππους». Τα άσπρα 
αυτά ριζίδια τα ονόμαζαν «παππούδια».

παπουτσήδες [οι] = ένα από τα πιο διαδεδομένα επαγγέλματα στο Λιβίσι 
ήταν του παπουτσή. Οι παπουτσήδες ή γεμενετζήδες είχαν δική τους συ-
ντεχνία στη Μάκρη και κοινοπραξία κατεργασίας δερμάτων [πασπατού-
ρες]. Τους έλεγαν γεμενετζήδες, γιατί έφτιαχναν τα «γεμενιά», ένα είδος 
παπουτσιών χωρίς τακούνι που τα φόραγαν και χριστιανοί και Τούρκοι. 

παπουτσής [ο] = η πασχαλίτσα, το κολεόπτερο που εμφανίζεται την άνοιξη 
και συνήθως τις ημερομηνίες που πέφτει το Πάσχα. Τα έντομα αυτά με τα 
ωραία χρώματα στα φτερά τους [κόκκινα με στίγματα μαύρα] τα έβαζαν 
στις χούφτες τους τα παιδιά λέγοντας την ευχή: «παπουτσή, παπουτσή, 
φέρε μου παπούτσια», για να τους φέρει ο νουνός τους παπούτσια, που 
ήταν το πιο συνηθισμένο δώρο των νουνών για τη γιορτή του Πάσχα.

παραβγαίνω [ρ.] = διαγωνίζομαι στο δρόμο, αμιλλώμαι ποιος θα τρέ-
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ξει γρηγορότερα. Παρατατ. παράβγαινα και αόρ. παραβγήκα. [ερώτηση-
πρόκληση: «παραβγαίνουμε;»].

παραγιλού [ρ.] και παραϊλού = ξεγελώ [φράση: «του τυρίν είνιν για να 
παραγιλάτι [παραγελάτε, ξεγελάτε] του ψουμάκιν σας», σαν ορμήνια 
της μάνας στα παιδιά της, για να κάνουν οικονομία στο τυρί].

παραγίννουμου [ρ.] = υπερωριμάζω [παραγινουμένους = ο υπερώριμος].

παραγιός [ο] = ο βοηθός του αφεντικού σε διάφορες εργασίες ή στα 
επαγγέλματα π.χ. του γανωτζή, του σιδηρουργού, των παπουτσήδων, 
όπου και σημαίνει τον μαθητευόμενο στην τέχνη, αλλά και τον υπηρέτη 
των υπολοίπων της συντροφιάς.

παραγουνιάς [επίρ.] = παρά την γωνίαν, ο παραγκωνισμένος αφεαυτού, 
ο χαμένος από την ομάδα [παροιμ. «όποιος δεν ακούει γουνιού λόγια / 
παραγουνιάς πη[γ]αίννει» = όποιος δεν ακούει τις συμβουλές του γο-
νιού του, πάει χαμένος]. Κατά λέξιν σημαίνει μακριά από το τζάκι [από 
τη γωνιά] και μεταφορικά τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον αποκλεισμό 
του ατόμου από την κοινότητα λόγω κακής ή άλλης συμπεριφοράς.

παραδαρμός [ο] = η ταλαιπωρία.

παράδιν [το] = ο χαζός, ο βαρυκέφαλος [συναντάται και σαν ρήμα στον 
αόριστο: παράδεψες = χάζεψες].

παρακίννια [η] = η παρακίνηση, η προτροπή [παρά και κινώ].

παρακόρη [η] = η θετή κόρη, αλλά και η προγονή.

παραλλαμένους [ο] = ο έξω φρενών [Ν. Ανδριώτης «Ιδίωμα» σελ. 82]. 

παραμάννα [η] = η μητρυιά [Ν. Ανδριώτης «Ιδίωμα» σελ. 82].

παραμικρός [ο] = ο ευτελής, ο πρόστυχος.

παραμπρός [επίρ.] = προτύτερα, πιο μπροστά.
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Παραμύθια [τα] του Λιβισιού και της Μάκρης = η παράδοση των πα-
ραμυθιών ήταν μεγάλη στο Λιβίσι και στη Μάκρη, γιατί οι κάτοικοι τα 
αγαπούσαν και τους άρεσαν. Με αυτά διασκέδαζαν τις απέραντες νύχτες 
του χειμώνα στις οικογενειακές τους συγκεντρώσεις, τα αποσπερίδια ή 
βεγγέρες ή όταν ξενιτεύονταν, άνοιξη-καλοκαίρι για επαγγελματικούς 
λόγους ως γανωτζήδες, σιδεράδες κλπ. ομαδικά 5-6 άτομα συνήθως της 
ίδιας οικογένειας στα γειτονικά τουρκοχώρια. Τα παραμύθια των Μα-
κρηνοΛιβισιανών ήταν για τους μεγάλους κυρίως, αλλά πάντοτε υπήρχε 
η έννοια του ακροατηρίου των παιδιών σε αυτά. Τα παραμύθια τα έλεγαν 
μεγάλοι κυρίως άντρες, γέροντες, πολλοί από τους οποίους ήταν μεγάλοι 
παραμυθάδες και εκτιμούνταν για τούτο από την Κοινότητα. Αυτοί είχαν 
το χάρισμα της ζωντανής και ευρηματικής αφήγησης και της δημιουργι-
κής φαντασίας. Παραμύθια για τα παιδιά έλεγαν οι γιαγιάδες στα εγγό-
νια τους, και αυτά ήταν μικρά και διδακτικά, με επιμύθιο διδακτικό και 
χειροπιαστό της καθημερινής ζωής. Στα αποσπερίδια η νοικοκυρά αφού 
έφερνε ρακί για τους άντρες και ξηρούς καρπούς, κι αφού έφτιαχνε το 
χαλβά για όλους, τότε ερχόταν η ώρα για το παραμύθι. Ο παραμυθάς για 
να αρχίσει το παραμύθι έπρεπε να παρακληθεί κι αυτός άρχιζε συνήθως 
λέγοντας ένα προοίμιο που ήταν περιπαιχτικό και πολλές φορές πικάντικο 
για να προδιαθέσει τους ακροατές του. [βλέπε: «Λαογραφικά» σελ. 156]. 
Συλλογές παραμυθιών του Λιβισιού και της Μάκρης έχουν εκδοθεί μέχρι 
σήμερα: 1) της Καλλιόπης Μουσαίου-Μπουγιούκου με τον παραπάνω 
τίτλο, έκδοση του ΚΜΣ Αθήνα 1976 [πρόλογος Γ. Μέγα, εισαγωγή Καλ. 
Μουσαίου-Μπουγιούκου, σχόλια Μ. Μερακλή, σχέδια Μαριάννας Κου-
τούζη, μετάφραση σχολίων στα γαλλικά Οκτάβιος Μερλιέ, σελ. 319]. 
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται 43 παραμύθια, από τα οποία 30 η 
Κ.Μ-Μ. άκουσε και κατέγραψε από κατοίκους της Νέας Μάκρης στη 
χρονική περίοδο 1949-1952, και 13 που είχε από χειρόγραφα του παπ-
πού της Μιχ. Μουσαίου. Τίτλοι αυτών των παραμυθιών ενδεικτικά: «Το 
αντρειωμένο βασιλόπουλο», «το παραμύθι του Δρακοηλιά», «τα τρία 
περιστέρια και η γουρούνα», «ο Δεκατρής», «η ορφανή κόρη», «το 
παραμύθι του Μοσκόκαμπου», «η Δασκάλα», «το Δεσποινίν», «η Στα-
χτοπούτα», «η Πεντάμορφη Χρυσομαλλούσα», «η αλεπού το παιδάκι 
και το αρνί», «το τάσι το χρυσομίλητο», «το παραμύθι του Εϊβάχη», 
«ο Αβεσσαλώμ», «ο μαλαματένιος πολυέλαιος» κ.ά.
2) του Μιχ. Π. Δελησάββα στα «Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου 
Μ. Ασίας», Αθήνα 1988, όπου περιλαμβάνονται 33 παραμύθια: «Οι 
κακές νύφες και η τύχη της κόρης», «οι αλαφανταριές του νερού», 
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«οι δυο γειτόνοι στο Λιβίσι και οι διαβόλοι», «μια τέχνη που δεν την 
ήξερε κανείς», «ο Τελή-Βασίλης» κ.ά., όπως και Ευτράπελες Διηγήσεις 
και Ανέκδοτα, επίσης πολλά «προοίμια» παραμυθιών, που τα συνέλεξε 
από πληροφορητές ΝεοΜακρηνούς μεταξύ των ετών 1975-1985. 
Ευτράπελες Διηγήσεις και Ανέκδοτα περιλαμβάνονται επίσης στο «Μά-
κρη και Ληβύσι» του Κων/νου Λαμέρα, όπως και στα «Λαογραφικά 
Σύμμεικτα» του Μ.Π.Δ., εκδ. Λεξίτυπον, 2009. 



~231~

To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

παρανού [τα] = κληματαριές στον Κάμπο του Λιβισιού, αλλά και τα ξύ-
λινα στηρίγματα των κλημάτων στον Κάμπο. Οι ξύλινοι αυτοί πάσαλοι 
ήταν από πουρνάρι και είχαν ύψος 1,5 μ. περίπου. Από τις κληματαριές 
αυτές, τα παρανού, έκοβαν σταφύλια για το τραπέζι τους οι Λιβισιανοί, 
αλλά και έκαναν μούστο, και από τα «στέμφυλα», από αυτό που έμενε 
δηλ. μετά το πάτημα των σταφυλιών, όπως και από τα σκασμένα σύκα 
του Κάμπου, έβγαζαν ρακί.

παράξου [επίρ.] = παραέξω.

παραπαίρου [ρ.] = εκπλήττομαι, τρελαίνομαι.

παραπαρμένους [ο] = ο στενοχωρημένος, ο παράφορος, ο αφηρημένος, 
ο έκπληκτος.

παρασάγκαλους [ο] = ο παραλυμένος [Ν. Ανδριώτης «Το Ιδίωμα» σελ. 
82].

παράς [ο] [πληθυντ. οι παράδοι, αιτιατ. πληθυντ. τους παράδους] = το 
χρήμα γενικά [φράση: «έκαμαν τουν δυο παράδους» = τον εξευτέλι-
σαν].
 
παρασί = τούρκικη έκφραση, γνωστή στους ΜακρηνοΛιβισιανούς εξό-
ριστους: [«γιατάκ παρασί» = λεφτά για το κρεβάτι [γιατάκ = το γιατάκι 
για τον ύπνο]. Με αυτή τη φράση οι Τούρκοι τους ζητούσαν χρήματα για 
τη διανυκτέρευσή τους μέσα στους στάβλους, όπου τους στοίβαζαν στις 
πορείες προς τα ενδότερα της Μ. Ασίας.
 
παραστιά [η] = η πυροστιά, το σιδερένιο σκεύος με τα 3 ποδαράκια που το 
έβαζαν πάνω από τη φωτιά και πάνω του κάθιζαν τον τέντζερη, το «σάτσι» 
[βλέπε λέξη] κ.ά. για να βράσουν ή να ψήσουν πίτες, φαγητά κ.ά.

παράστιουν [ο], αλλά και παραστιά [η] = το τζάκι [ετυμ.: παρά την 
εστίαν].

παρατιμής [επίρ.] = κάτω της τιμής, μισοτιμής, φτηνά.

παρατσουκλιάννου [ρ.] = κολλάω παρατσούκλι σε κάποιον [ένα από τα 
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«εθνικά» παιχνίδια-συνήθειες των ΜακρηνοΛιβισιανών].

παραφέρνου [ρ.] = παρομοιάζω, μοιάζω λίγο [Ν. Α. «Το Ιδίωμα»].

παράφηση [η] = η παραγγελία του ετοιμοθάνατου [από «Το παραμύθι 
των κεράτων» σελ. 138: ...«κι λέει τουν κι του πατέρα του την παράφη-
σην» = και του λέει και την παραγγελιά του ετοιμοθάνατου πατέρα του].

Παρ[γ]ιανά [τα] = περιοχή του Λιβισιού στο βουνό προς το Βαΐ. 

πάρμου [επίρ.] = τουλάχιστον [ετυμ. παρά-μόνο].

Παροιμίες = έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα 1) 1510 παροιμίες από 
την Καλλιόπη Μπουγιούκου-Μουσαίου στο βιβλίο της «Παροιμίες του 
Λιβισιού και της Μάκρης» 
Αθήνα 1961, έκδοση του 
ΚΜΣ με εισαγωγή του Κα-
θηγητή Δημ.Α.Πετρόπου-
λου, [εκ των οποίων 43 από 
τον Κ. Λαμέρα, 60 από τον 
Ανδρέα Ιωαννίδη, 112 από 
την Μαρία Λιουδάκη, 890 
από τους «Βατταρισμούς» 
του Μιχ. Μουσαίου, 200 
από τον Αντώνη Τζιζή, και 
205 από ΜακρηνοΛιβισι-
ανούς της Νέας Μάκρης]. 
Σημαντικότατη επίσης στο 
βιβλίο είναι η εργασία της 
παραβολής τους με αρχαίες 
και βυζαντινές παροιμίες 
αντίστοιχα. 2) 231 παροιμίες 
επίσης περιλαμβάνονται 
στη συλλογή «Λαογραφικά 
Μάκρης και Λιβισίου Μ. 
Ασίας» 1988 του Μιχ. Π. 
Δελησάββα. 3) Άλλες 138 
παροιμίες συγκέντρωσε ο 

Το βιβλίο «Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης» 
της Καλλιόπης Μουσαίου-Μπουγιούκου 1961.
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To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

ίδιος στο βιβλίο του «Λαογραφικά Σύμμεικτα Μάκρης και Λιβισίου 
Μ. Ασίας και Νέας Μάκρης Αττικής» εκδ. Λεξίτυπον, Αθήνα 2009.
Κατά τον Καθ. Δημήτρη Πετρόπουλο οι παροιμίες του Λ. και της Μ. 
εκτός του ότι εκφράζουν τις κοινές σκέψεις, το ομαδικό πνεύμα και την 
ψυχολογία των ΜακρηνοΛιβισιανών, και έχουν τα κοινά γνωρίσματα 
των παροιμιών γενικά: διατύπωση σε ύφος γνωμικού ή προτροπής, ως 
διηγήσεις, ερωτήσεις, απλές παρομοιώσεις, παραλληλισμούς κ.ά., οι Λι-
βισιανές παροιμίες έχουν και άλλα γνωρίσματα και στοιχεία τα οποία 
υπερτονίζονται σ’ αυτές και τις χαρακτηρίζουν, όπως: παραστατικότητα 
και επιγραμματικότητα, ευτράπελη διάθεση, το σκωπτικό και σατιρικό 
πνεύμα που χαρακτήριζε και τους ΜακρηνοΛιβισιανούς σαν λαό. Επίσης 
γράφει, ότι η έμμετρη σε στίχους διατύπωση των ΜακρηνοΛιβισιανών 
παροιμιών υπάρχει σ’ αυτές σε μεγαλύτερη κλίμακα από εκείνην που πα-
ρατηρείται στις παροιμίες άλλων τόπων της Ελλάδας.

παρτάκια [τα] = τα σταμνιά [φράση: «βρέχει μι τα παρτάκια» = βρέχει 
πολύ, σα να αδειάζει νερό με τα σταμνιά].

παρταλλικές [οι] [ενικός: η παρταλικιά] απαντάται συνήθως στον πλη-
θυντικό = οι παπαρδέλες, τα κούφια λόγια [παροιμία αρ. Π1, 623: «Κό-
ψιτι τις παρταλλικές» = κόψετε τις παπαρδέλες].

παρταλλικός [ο] = ο ρακένδυτος [τούρκ. partal = ράκος] και παρταλ-
λική κουβέντα = η αστεία διήγηση, το κωμικό ανέκδοτο [σχόλιο της Καλ. 
Μ-Μ. στην παραπάνω [623] παροιμία].

πάρταλλους [ο] = ο ποικίλος και διάχυτος.

πάρτη [η] = το μερίδιο, το μέρισμα, το από μέρους μου, από δική μου 
πλευρά [παροιμία: «Κι αφ’ τα τσιρνούκια μιρτικόν κι αφ’ τα καράβια 
πάρτην» = [αυτός έχει] κι από τα βαρκάκια μερτικό κι από τα καράβια 
μερίδιο], επίσης η παροιμία: «Ανύπαντρους προυξινητάς για πάρτην 
του πη[γ]αίννει».

παρτσακλός [ο], αλλά κυρίως: [το] παρτσακλόν = το λειψό παιδί, το 
«σημαδεμένο» με συγγενείς διαμαρτίες, με νοητική υστέρηση και σπα-
στικότητα.
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παρτσαλάτισμα [το] = το κομμάτιασμα, από το ρήμα παρτσαλατή[ί]ννου 
= κομματιάζω.

πασβάντης [ο] = ο νυχτοφύλακας. [Ο κεντρικός δρόμος της Μάκρης που 
διέσχιζε την πόλη από Β. προς Ν. και έβγαζε στο λιμάνι, μήκους 1800μ. 
περίπου, είχε πεζοδρόμιο δεξιά και αριστερά. Στο δρόμο αυτό υπήρχαν 
φανάρια με λάμπες πετρελαίου πάνω σε ψηλούς στύλους (φανοστάτες) 
που τις άναβαν οι νυχτοφύλακες, οι πασβάντηδες, τις νύχτες]. [Ν.Εμμ.
Καραγεωργίου].

πασκούνιν [το] = το γλέντι του γάμου [βλέπε: Γάμος ή Χαρά].

πασλαμάς [ο] = το πρόχειρο ψωμί από αλεύρι και προζύμι, το προσφάι, 
η πίτα που την έψηναν στο σάτσι. [σχετική είναι και η φράση-παροιμία: 
«Γένου πρώτα πασλαμάς κι έπειτα γένισι καττουμάριν», δηλ. μη με-
γαλοπιάνεσαι, μην προτρέχεις, γίνε πρώτα κάτι καλό κι έπειτα γίνε κάτι 
καλύτερο]. 

πάσπαλλη [η] = η πούδρα που πασπαλίζει, αλλά και μετφ. η σκόνη.

πασπατεύου [ρ.] = ψηλαφώ, ψάχνω.

πασουράς [ο] = φυτοφάγο ζιζάνιο, ζωύφιο των κηπευτικών, ο περονόσπο-
ρος; [παροιμ. Π1, 1095: «Ήταν κι στραβόν του κλήμαν, ηύριν του κι η 
πασουράς» = ήταν και στραβό το κλήμα, το χτύπησε και ο πασουράς].

πασπατ[τ]ούρα [η] = η δεξαμενή με το τρεχούμενο νερό, όπου οι παπου-
τσήδες της Μάκρης κατεργάζονταν τα δέρματα [πετσιά] για την υποδη-
ματοποιία [«ταλασούρια» ονόμαζαν τις αντίστοιχες ιδιωτικές δεξαμενές 
οι Λιβισιανοί, για τον ίδιο σκοπό].

«πάσσια» = οι αρχιπαλαιστές της ελληνορωμαϊκής πάλης στη γιορτή της 
«Μπαλαίστρας» της Ζωοδόχου Πηγής, Παρασκευή της Διακαινησίμου 
μετά το Πάσχα.
 
πασσούλια [τα] = τα παλούκια, οι ξύλινοι πάσσαλοι [παροιμία: «Τον 
Μάρτη ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα πασσούλια σου»]. 
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παστέλλι [το] = η Μάκρη είχε δυο μύλους που άλεθαν σουσάμι για την 
παρασκευή παστελλιών, που ήταν λευκά και εξαιρετικής ποιότητας [Ν. 
Καραγεωργίου σελ. 38]. Το παστέλλι της Μάκρης γινόταν από τεχνίτες 
ΜακρηνοΛιβισιανούς και μόνο το Πάσχα, ως ένα είδος πασχαλινού γλυ-
κίσματος [Κ. Λαμέρας σελ. 87].

παστρεύω [ρ.], πάστρευα, πάστρεψα = καθαρίζω [π.χ. παστρεύω το 
σπίτι κλπ.] [αρχ. σπαστρεύω = καθαρίζω με σκούπα από σπάρτα / σπα-
στρεύω / μσν. παστρεύω] [Ν. Πασχαλούδης: «Τα Τερπνιώτικα και τα 
Νιγριτινά» σελ. 206].

παστρικός [ο] = ο καθαρός, και παστρικιά [η] = η πόρνη, η πρόστυχη 
γυναίκα.

Πάσχα στο Λιβίσι = Το Πάσχα στο Λιβίσι γιορταζόταν για 3 μέρες. 
Ήταν ένα τριήμερο πανηγύρι στο οποίο έπαιρναν μέρος όλοι. Από το 
πρωί του Μ. Σαββάτου, γράφει ο Κ. Λαμέρας έφταναν Τούρκοι από το 
εσωτερικό της Τουρκίας, ανά ζεύγη, με τούμπανο και ζουρνά και έπαι-
ζαν διατρέχοντας τα καλντερίμια, από το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου. Η 
«Ανάσταση» γινόταν στο προαύλιο των ναών [Ταξιάρχη και Κάτω Πα-
ναγιάς] με πυροβολισμούς κατά το έθιμο, όπου παράβγαιναν η Πάνω με 
την Κάτω Γειτονιά [Ενορία]. Οι Λιβισιανοί με το «Χριστός Ανέστη», 
«φάκκηνναν» [τσούγκριζαν] τα βαμμένα, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, με-
λανί, αυγά και όποιος έσπαγε το αυγό του άλλου, το έπαιρνε δικό του. 
Ανήμερα του Πάσχα, το απόγεμα, έκαναν την «αγάπη», τη δεύτερη Ανά-
σταση. Ο λαός όλος μαζευόταν στο προαύλιο της Κάτω Παναγιάς [της 
Πυργιώτισσας] και χόρευε τη σούστα πολλές ώρες. Τη Δευτέρα του Πά-
σχα, ο λαός και πάλι μαζευόταν στο προαύλιο της αγιά-Παρασκευής σε 
ένα χωράφι που ήταν αμφιθεατρικό και έβλεπε στη θάλασσα και χόρευε 
μέχρι το απόγευμα. Όμως την Τρίτη μέρα του Πάσχα γινόταν το μεγα-
λύτερο πανηγύρι, «πανήγυρις πανηγύρεων», όπως γράφει ο Λαμέρας. 
Όλοι οι Λιβισιανοί από το πρωί, μόλις έβγαινε ο ήλιος παρέες παρέες, 
πήγαιναν άλλοι έφιπποι και άλλοι πεζοί με όργανα και τραγούδια, στου 
«Αγιαύκουλου τα χωραφάκια» ένα μέρος επίπεδο και γύρω δάσος, κο-
ντά στο μοναστήρι των Ευκόλων. Εκεί έστρωναν τραπέζια, τραγουδού-
σαν και χόρευαν τη σούστα επί ώρες και σε πολλούς χωριστούς κύκλους. 
Το πανηγύρι αυτό συμπλήρωναν διάφορα αγωνίσματα των νέων και των 
ανδρών όπως, η άρση μιας μεγάλης πέτρας [το «καντούνιν»], η πάλη 
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[τα «κελέσια»], για τους νέους 14-15 ετών, που ήταν οι προκριματικοί 
αγώνες ουσιαστικά εκείνων που θα ακολουθούσαν την Παρασκευή της 
Διακαινησίμου, της [«Παλαίστρας»], και προπαντός οι ιππικοί αγώνες 
που ήταν και το πιο ωραίο αγώνισμα αυτής της μέρας, γιατί διεξαγόταν 
από δυο ομάδες ιππέων, με κοντάρια, με ελιγμούς, επιδεξιότητα και ευ-
στροφία των παικτών, και με πολλά απρόοπτα [βλέπε «Λαογραφικά» 
κεφ. «Πάσχα» σελ. 94]. 

Πασχαλίδης Σάββας = Δάσκαλος, αριστού-
χος του Διδασκαλείου Αθηνών. Γεν. 1887. 
Υπηρέτησε στα Σχολεία Μάκρης και Λιβι-
σίου 1904-1914.

Πάταρα [τα] = παραλιακή πόλη της Λυκίας, 
πατρίδα του αγίου Νικολάου.

πατ[τ]α-κιούτ[τ]α = έκφραση, επιφώνημα, 
δηλωτικό ότι έπεσε ή πέφτει ξύλο, όπως και 
μια άλλη έκφραση-απειλή: «θα σι κάμου 
του παστού σου» = θα σε κάνω μαύρο στο 
ξύλο.

πατ[τ]άλης [ο] θηλ. η πατ[τ]άλα = ο μπατάλης, η μπατάλα, ο άγαρμπος, 
ο βραδυκίνητος.

πατανίες [οι] = κουβέρτες μάλλινες υφασμένες στον αργαλειό, που τις 
έστρωναν στο πάτωμα για να κοιμηθούν.

πατάσσου [ρ.] = έχω, κέκτημαι, αλλά και υποτάσσω.

πατέλλα [η] και πληθυντ. οι πατέλλις, αλλά και πατιλλίνα [η] = η πε-
ταλίδα της θάλασσας που ζει κολλημένη πάνω στους βράχους της πα-
ραλίας. Οι πεταλίδες άρεσαν πολύ στους ΜακρηνοΛιβισιανούς που τις 
έτρωγαν ωμές και τις αναζητούσαν κάθε φορά που κατέβαιναν μέχρι τη 
θάλασσα, προπαντός την Καθαρά Δευτέρα. Την ημέρα αυτή τις έτρωγαν 
μαζί με αχινούς, καβούρια κ.ά. θαλασσινά. [παροιμία: «όποιους τρώει 
πατέλλις / χέννει αχινούς» = το πληρώνει ακριβά] [ιταλ. patella].

Ο δάσκαλος και πατριώτης 
Σάββας Πασχαλίδης.
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παττεύου [ρ.] = βατεύω [αόρ. πάττεψα], φράση: «ιπάττεψιν η πιτεινός 
την έρνιθαν» ή «παττεύουντιν τα κατιά [οι γάτες]».

πατικούριν [το] = το χάλκινο σκεύος [«πατικούρια να γαννώσουμουν» 
φώναζαν οι «μαχαλετζήδες» οι παραγιοί, τα παιδιά της κομπανίας των 
ΜακρηνοΛιβισιανών γανωτζήδων όταν πήγαιναν για δουλειές στα ενδό-
τερα της Μ. Ασίας]. [Κ. Λαμέρας σελ. 92].

πατιλιά [η] = το ειδικό χώμα με το οποίο κάλυπταν το δώμα του Λιβι-
σιανού σπιτιού και το έστρωναν με το κυλίντρι για να μην μπαίνει νερό 
μέσα στο σπίτι το χειμώνα και το φθινόπωρο με τις βροχές. Ένα άλλο 
είδος χώματος για την ίδια δουλειά ήταν η τάρκιλλη. [άργιλος, βλέπε 
λέξη], και επίσης το κερένι.

πατιρντί [το] = η φασαρία, ο μεγάλος θόρυβος, το θορυβώδες γλέντι 
[τούρκ. patird = θόρυβος].

πατουστώ [ρ.] = μέμφομαι, ονειδίζω, υποτιμώ.

Πατραχός [ο] = ο τελευταίος καλόγερος της Μονής των Ευκόλων που 
γύριζε διακονιάρης στις γειτονιές του Λιβισιού.

πατρημά [τα] = τα κομπολόγια ή και το κομπολόι για τις προσευχές.

πατριάρχης [ο] = είδος μυριστικού του Λιβισιανού σπιτιού, η αρμπα-
ρόριζα, που το έβραζαν μαζί με τον μούστο. Το αφέψημα του πατριάρχη 
το έδιναν στην έγκυο να το πιει, για τις ωδίνες του τοκετού. [«Λαογρα-
φικά» σελ. 114].

πατσαβούρα [η] = πανιά δεμένα στην άκρη μιας βέργας για το σάρωμα 
του εσωτερικού του φούρνου, όταν ήταν αναμμένος για το ψήσιμο του 
ψωμιού.

πατσαίρου [ρ.] = τελειώνω ένα έργο, τακτοποιώ, τα φέρνω εις πέρας 
[επίσης συνηθισμένο είναι και το ρ. ξεπατσαίρου = ξετελειώνω [αόρ. 
ξεπάτσαρα].

«πάτσι κι πόστα» = έκφραση που σημαίνει τελειώσαμε, νετάραμε, τα 
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φέραμε ίσα-ίσα.

πατσόγερος [ο] και πατσόγρια [η] = ο αντιπαθής γέρος ή γριά.

παττήννου [ρ.] = βουλιάζω, πατώνω, βρίσκω κάτω [όπως στο αίνιγμα: 
«τι είνιν εκείνον το πράμαν που καπνίννει κι ζβυρίννει κι πάει-πάει κι 
έν παττήννει;» = το βαπόρι].

παττίννου [ρ.] = κολλάω [παροιμ. «το σίδερον στην βράσην του πατ-
τίννει» [= κολλάει].

«[το] παττόν, το παθιαρόν» = το μικρομέγαλο, ναζιάρικο κορίτσι.

παχάριν [το] = κάθε είδος ζωοτροφής από ξερά χόρτα, το μπαχάρι.

παχνί [το] = το παχνί, η φάτνη όπου μέσα μπαίνει η τροφή των ζώων 
[αρχ. φάτνη] -μεταγ. πάθνη, υποκ. παθνίον [μετατροπή του θ σε χ] [Ν. 
Πασχαλούδης σελ. 208]. 

παχτώννου [ρ. = ενοικιάζω, και πάχτωμαν [το] = η εκμίσθωση.

π[π]εβλημάνης [ο] και π[π]εβλημάνιν [το] = ο αρχιπαλαιστής [τούρκ. 
pehlivan] [Λεξ. Ν.Α.].

πεγλερτζί [τα] = τα φασόλια τούρκ. boğrulce = φασόλι] [παροιμ. Π1, 
αρ. 1365: «πρ’ αναστιναγμένουν Νικουλίν / έναν-έναν πρε του πεγλερ-
τζίν» = βρε αναστεναγμένε Νικολή / ένα-ένα βρε το φασόλι].

πεγλίκιν [το] και πεϊλίκιν [το] = το μπεΐλίκι, η ακαταδεξιά [φράση: «τι 
είνιν μαρή αυτόν τ’ ανασσουνούν κι του λουλλόν πεγλίκιν;» = τι είναι 
μωρή αυτός ο τουπές και η τρελή ακαταδεξιά;].

π[π]εζεβέγκης [ο] = ο ρουφιάνος, ο μαστροπός [τούρκ. pezevenk].

πεθύμιουν [το] = η επιθυμία [όπως στην προσφώνηση: «καλώς τα μά-
τια μου τα δυο, πούχα πεθύμιουν να τα δω»].

πεθυμώ [ρ.] = επιθυμώ, ορέγομαι, θέλω να σε ξαναδώ [όπως π.χ.: «πεθύ-
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μησά σι» = επιθύμησα να σε ξαναδώ], αόρ. πεθύμησα, και επιθύμιουν = 
έχω επιθυμία [όπως στην παροιμία: «αν επιθύμιουν νάν ’αρνίν κι αν κλέ-
ψου νάν’ λογάριν / κι άμα μι πουν π’ αγάπηννα νάνιν κι παλληκάριν»].

πεϊλίκιν [το] = η κατάσχεση [από το παραμύθι του «Παντογνώστη χαρ-
τοπαίχτη» Π2, σελ. 214: «κι όποιος ρίξει τόπ[π]ιν να γένιτι του πρά-
μαν του πεϊλίκιν»... = κι όποιος ρίξει κανονιά θα γίνεται κατάσχεση στα 
πράγματά του].

πειννείν [απαρέμφατο του ειπείν] = τα λόγια [παροιμ. Π1, 365: «Απού 
βουλουνών ντου πειννείν να βγαίννεις / κι απού του δικόσ σου να μην 
ι-βγαίννεις» = από ολωνών τα λόγια να ξεφεύγεις και από τα δικά σου να 
μην ξεφεύγεις].

πείσκουμου [ρ.] = πείθομαι, δέχομαι [από «Το παραμύθι των κεράτων» 
Π2, σελ. 136/1].

Πελέγκιν [το] = τουρκοχώρι, μιάμιση ώρα από το Λιβίσι. Κοντά στον 
συνοικισμό αυτό ένας χείμαρρος που κατέβαινε από το χωριό Βατσίκι, 
σχημάτιζε μικρή λίμνη το χειμώνα στον Κάμπο του Λιβισιού.

πέλ[λ]ιν [το] = το πατόφτυαρο, και πελ(λ)ιατίννου [ρ.] = σκάβω με το 
πέλ(λ)ιν, αόρ. πελ(λ)ιάτησα.

πέλις [επίρ.] = γρήγορα, ίσως.

Πελτσιάζιν [το] = τοποθεσία του Λιβισιού και οικισμός, όπου ζούσαν 
Λιβισιανοί. Μετά το Σύμπολον και σε απόσταση 1.500 μ. από αυτό, ήταν 
το Πελτσιάζιν. Σ’ αυτό κατοικούσαν περί τις 15 οικογένειες κηπουροί Λι-
βισιανοί με δικά τους κτήματα και περιβόλια με μαγγανοπήγαδα. Τα προ-
ϊόντα τους τα πουλούσαν στη Μάκρη και στο Λιβίσι. Το Πελτσιάζιν ήταν 
στους πρόποδες του βουνού αη-Κατακαλμάζης. 

πενεβρέκιν [το] = μέρος της γυναικείας φορεσιάς. Μετά τη βράκα που 
τη φορούσαν κάτω από τα σουπάνια, φορούσαν τα πενεβρέκια που σαν 
μικρές βρακούλες κάλυπταν τις κνήμες [κνήμη-αστράγαλο].Το πενεβρέ-
κιν ήταν φουφουλωτό και ελάχιστα ορατό. [βλέπε: «Φορεσιά Γυναι-
κών»] [παροιμία: «Κι του καλόν ι-βλάφτει σι κι του κακόν κεντά σι 
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ξανάστραφον [ανάποδο] πενεβρέκιν», και επίσης: «Πετάγεται [για να 
μιλήσει] σαν πορτή από το πενεβρέκιν»].

περάτης [ο] = το σιδερένιο στρογγυλό παλούκι που συνδέει τον ένα 
κουβά με τον άλλο στο μαγγάνι.

περγαντί [το] = είδος μικρού πλοίου, είδος καϊκιού [φράση-παροιμία: 
«Μπροστά τραβάει το περγαντί και πίσου η φεργάδα»].

Περδικία [η] = όλη η ΝΔ μικρασιατική λυκιακή παραλία ονομαζόταν 
έτσι, γιατί είχε πολλές πέρδικες.

«πέρδικας ποδαράκια» [τα] = αγριοβότανο για τη θεραπεία των μυρμη-
κιών.

περέκια [τα] = χορτόπιτες που τις έψηναν στο σάτσι [βλέπε «Λαογρα-
φικά» σελ. 34]. Πάνω στο ανοιγμένο φύλλο έριχναν χόρτα βρασμένα 
[μυρώνια, καυκαλήθρες, κοτσαρίδες] με κρεμμύδι και πιπεριά καφτερή 
και πρόσθεταν λάδι, και τυρί φέτα. Διπλωνόταν το φύλλο στα δυο και 
γινόταν μια πίτα γεμιστή σε σχήμα μισοφέγγαρου. Τα έψηναν στο σάτσι.

Περιοχές του Λιβισιού = Παραλίες: Βαΐ, Αλίκιντα, Σύμπολον [Ολί-
Ντενίζ], Πελτσιάζι, Πελέγκι, Καθαρράκτης, Φαρέλια [Ν. Καραγεωρ-
γίου]. Επίσης και κάποιες άλλες τοποθεσίες «τερπναί, τας οποίας επε-
σκέπτοντο οι Λιβισιανοί κατά τας εκδρομάς των», όπως: Σαντζακλίκι, 
Δαρ-Μπογάζ, Ποζμπουρούν κ.ά. [Κ. Λαμέρας].
Περιοχές Μάκρης: Παραλίες: η Καλάμια, όρμος μέσα στον Κόλπο της 
Μάκρης με ιαματικές πηγές με ζεστό νερό καθαρτικό και καλάμια. Ταρ-
σανάς νησάκι μέσα στον Κόλπο της Μάκρης, όπου υπήρχε ναυπηγείο 
[ταρσανάς] μικρών πλοίων. Ο Ταρσανάς είχε 150 περίπου κατοίκους Λι-
βισιανούς και Ρόδιους ψαράδες. Κιζίλ-Ατά [κόκκινο νησί], το Χοιρο-
νήσι, το Κουτζέκι, παραλιακή τοποθεσία αριστερά από την είσοδο του 
Κόλπου της Μάκρης, όπου ο Χατζη-Νικόλας Λουιζίδης είχε μεταλλεία 
χρωμίου. Μέσα στη Μάκρη παραλιακές τοποθεσίες: το Κορδόνι, η πα-
ραλία του λιμανιού της Μάκρης, τα Καρακιόζα, παραλία της Μάκρης, 
δυτικά και βόρεια, Καπί, Τιπόι, Γκάζι. Άλλες τοποθεσίες της Μάκρης: η 
Γέφυρα, το Παζάρι, τα Σχολεία κ.ά.
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περιπαίζιμαν [το] = ο περίγελως [παροιμ. Π1, αρ. 278: «Χαγ γιράσει 
του τσαναβάριν, γένιτι του σκύλλου περιπαίζιμαν» = όταν θα γεράσει 
ο λύκος γίνεται περίγελως του σκύλου].

περπέρης [ο] = ο μπαρμπέρης, ο κουρέας [δίστιχο του γάμου, όταν ξυ-
ρίζουν τον γαμπρό: «περπέρη τα ξουράφια σου να τα μαλαματώσεις» 
κλπ.].

περτέλοιπα [τα] = τα υπόλοιπα, τα νεότερα [ευχή του αρραβώνα: «και 
από τα περτέλοιπα»].

Πεσκαζέ [ή και Πες-Καζέ] = η υποδιοίκηση Μάκρης λεγόταν και Πες-
Καζέ στα τούρκικα, δηλ. «των πέντε επαρχιών», [πες = πέντε, και καζέ 
= επαρχιών] και αποτελούνταν από 72 χωριά. [Κ. Λαμέρας].

πεσκέσι [το] = το δώρο, η προσφορά.

πεσκίριν [το] = η πετσέτα [τούρκ. Þeskir], άσπρο, κυρίως βαμβακερό 
ύφασμα που το έβαζαν στην πινακωτή μετά το ζύμωμα των ψωμιών για 

Λιβίσι, Ταξιάρχης, Κουνουσάτα, «Πάνω Σχολείο», που χτίστηκε το 1864 
(φωτ. Μιλτ. Βράτσος).
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να μην ξεραθεί η ζύμη, ώσπου να πάνε στο φούρνο.

πέτασμαν [το] = το πέταγμα των πουλιών.

πεταχαβάπιλε ή απλά πεταχαβά ή και πιταχαβά [επίρ.] = στα γρήγορα.

πετιμέζι [το] και πετμέζι = το πετιμέζι μετά το βράσιμο του μούστου [το 
έλεγαν και «έψημα»] [τούρκ. þekmez].

«πέτρες» [οι] = τα «πιόνια» του παιχνιδιού της «Ντάμας». «Πέντε Πέτρες» 
= οι βράχοι στο Βαΐ από όπου πίστευαν πως έβγαιναν οι Καλλικαντζαριές 
το 12μερο των Χριστουγέννων.

Πετρίδης Σταμάτιος = Δάσκαλος, αριστούχος του Διδασκαλείου Αθη-
νών. Δίδαξε στη Μάκρη 1900-1904. Προ του 1922 έφυγε στην Ελλάδα. 
Διορίστηκε στη Λήμνο. Πέθανε την Κατοχή, 1944.

Πετριπές [το] = τούρκικο χωριό 3 ώρες δρόμο από το Λιβίσι, από όπου 
οι Λιβισιανοί περνούσαν κατά τις εξορίες τους. Πετριπές επίσης ήταν 
και ποταμός σύμφωνα με το δίστιχο: [«Στου Πετριπέ τον ποταμό έριξα 
τα κλειδιά μου / κι έφυ[γ]α απού του σπίτιμ-μου κι αφ’ τα νοικοκυρ-
γιά μου»].

«πετσέττα του καττουμαριού» [η] = βαμβακερή υφαντή πετσέτα, συ-
νήθως κλαρωτή, που τη χρησιμοποιούσαν για να τυλίγουν το σινί με το 
γλυκό [το κατουμάρι] που έστελναν στα «καλά» [τα προικιά]. Τοποθε-
τούσαν το κατουμάρι στο σινί, έβαζαν από κάτω του την πετσέτα και 
σήκωναν τις άκρες της προς τα επάνω. Έτσι κρατώντας το από τις άκρες 
μετέφεραν το κατουμάρι στο σπίτι του γαμπρού.

πέτσα [η] = η κόρα του ψωμιού, αλλά και το καύκαλο της πληγής, η 
εσχάρα του τραύματος.

πετσί [το] και πληθυντ. τα πετσιά ή και «πιτσιά» = τα δέρματα για κα-
τεργασία ή τα κατεργασμένα δέρματα, έτοιμα για υποδηματοποιία.

πήχυς [ο] = μέτρο μέτρησης μήκους ίσο με τον βραχίονα του ενός χε-
ριού. [επίθετα: σαραντάπηχος = ο τεράστιος, ο πελώριος, ο ύψους 40 
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πήχεων, στα παραμύθια ή στα έπη: εφτάπηχος, τετράπηχος κ.ά.].

πιάννου [ρ.] = πιάνω, βαστάω. Το ρ. εκτός της κλασικής έννοιας έχει 
και άλλες πολλές ιδιωματικές χρήσεις στο Λιβισιανό Ιδίωμα, όπως: π.χ. 
«πιάννου καμίνιν» = κάνω καμίνι για ξυλοκάρβουνα, «πιάννου σκου-
λούκια» = τρέφω μεταξοσκώληκες για μετάξι κ.ά. Επίσης: «το πιάσιμο 
του φεγγαριού» = η έκλειψη της σελήνης, για την οποία πίστευαν ότι 
την καλύπτει με το χέρι του ο Αράπης και γι’ αυτό το λόγο χτύπαγαν 
γουδιά και χαρανιά [τεντζερέδες], για να φοβηθεί ο Αράπης και να φύγει. 
Επίσης: το φίδι, ή ο δράκος «έπιασε το νερόν» στο παραμύθι του Τελή-
Βασίλη και στο τραγούδι του αη-Γιώργη κλπ.

πιαντού [ρ.] = εκτιμώ, αλλά και εκλέγω, επιθυμώ [από το παραμύθι «Η 
Πεντάμορφη Χρυσομαλλούσα»... «έννοιξιν βούλα τα καππάκια να δει 
ποιοφ φαΐθ θα πιαντήσει να φάει»… Επίσης η παροιμία: «τουν φτου-
χόν τουν άην [τον άγιο] ποιος τουν πιαντά;» [ποιος τον εκτιμάει;].

πίβουλος [ο] = ο άπιστος, ο δόλιος, ο εχθρικός [αρχ. επίβουλος].

πιθαμή [η] = λαϊκό μέτρο μήκους [πιθαμή = όσο μήκος μετράει η ανοι-
χτή παλάμη].

πίκα [η] = η δυσμένεια, το πείσμα.

πικρός [ο] = ο πικρός, αλλά και μτφ. ο δυστυχής, ο άθλιος [φράση: «τουν 
πικρόν και τουν σκουτεινόν»].

«πιλάβιν του μουρού» [το] = μετά 3 ημέρες από τη γέννηση του παιδιού 
μαγείρευαν ρύζι με κρέας, «του πιλά[β]φιν του μουρού». Την ημέρα 
αυτή γίνεται επίσης το λούσιμο του μωρού και οι γιαγιάδες προσφέρουν 
φλουριά, ζιπούνι, παπλωματάκι κ.ά. στο νεογέννητο. Οι συγγενείς τού 
προσφέρουν φλουριά που τα καρφιτσώνουν στα ρούχα του. Επίσης ρί-
χνουν νομίσματα στη λεκάνη, όπου λούζουν το παιδί. Μετά το λούσιμο 
κάθονται στο τραπέζι και τρώνε «του πιλά[β]φιν του μουρού».

πιλικάνους [ο] = ο μαραγκός, ο ξυλουργός.

πιλιστέριν [το] = το περιστέρι.
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πιλιστρίνα [η] = ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς [τον έλεγαν «μπολαμά»].

πινάκιν [το] = το πιάτο [φράση: «πεινάω... δάκκα [δάγκωσε] πινά-
κια»].

Πίναρα [τα] = Λυκιακή πόλις παραλιακή, πολύ ονομαστή κάποτε.

πινέλλι [το] = το ευαίσθητο, περίεργο αυτί.

πινίσιν [το] = το πανωφόρι, το φόρεμα, η φούστα [κατά το δίστιχο: 
«Μαρή Χρουσή τ’ Αράφκουλου μι του μακρύν πινίσιν / η νύφφη όπου 
έκαμις, τουν Μάν θε να γιννήσει»] [τούρκ. biniş].

πίννια [τα] = τα πολλά, τα αμέτρητα.

πιννίν [το] = η ουρά του αδραχτιού, όπου τυλίγεται το νήμα.

πιπίλλα [η] = λεπτή δαντέλα, είδος δαντέλας.

πιπίνι [το] = η μικρή, βουερή και χαριτωμένη σβούρα.

πιρασμένους [ο] = ο περασμένος στα χρόνια, ο υπερήλικας, ο γηρασμένος.

πιριγκλάβιν [το] = ο ίκτερος [Ν. Ανδριώτης «Το Ιδίωμα» σελ. 82]. [ο 
ίκτερος ονομαζόταν επίσης και «σαρλούκιν»] [βλέπε λέξη].

ππίριν [o] = η πευκοβελόνα του ήμερου πεύκου, της κουκουναριάς κυρίως, 
αλλά και του άγριου πεύκου [πληθυντ. τα ππίρια], ενώ η φλούδα της κου-
κουναριάς ονομαζόταν «πιτύκι» από το αρχ. πιτύς-πιτύος [βλέπε λέξη].

πιρίσταση [η] = το γεγονός, οι καιροί, τα πράγματα [φράση: «ικείνην 
την πιρίστασην» = εκείνο τον καιρό, τότε...].

πιριχνός [ο] = ο πρόστυχος.

Πιρνάριν [το] = περιοχή του Λιβισιού στην είσοδο του Κάμπου, και 
αντίστοιχα στην έξοδο προς το λιμάνι της Μάκρης. Στην τoποθεσία αυτή 
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δέσποζε ένα μεγάλο πουρνάρι. Στον κορμό του οι Λιβισιανοί που ξενι-
τεύονταν και «πήγαιναν τ’ αλάργου», έμπηγαν ένα καρφί δίνοντας όρκο 
να γυρίσουν και πάλι στην πατρίδα. Τραγουδισμένο το Πιρνάρι με το 
ομώνυμο τραγούδι: «Πιρνάριν πλουμισμένουν μι τα χρυσά κλαδιά / τα 
κάλλη σου κυρά μου [δ]εν τάχει άλλη καμιά»... 

πιρπίλιν [το] = το αηδόνι.

πιρπιλλίτσους [ο] = η διάρροια, η δυσεντερία, οι διαρροϊκές κενώσεις.

πις-πιττίνης [ο] = ο όμοιος, ο ολόιδιος [με τον αδερφό του, τον πατέρα 
του κλπ.].

π[π]ίσης [ο] = ο βρώμικος, ο βρωμιάρης.

πισσίτης [ο] = ο κολασμένος [πιθανότατα από τη λέξη «πίσσα»].
 
πί[τ]τα [η] και πληθυντ. οι πίτες = οι πίτες ήταν στην καθημερινή δι-
ατροφή των ΜακρηνοΛιβισιανών. Τις πίτες από αλεύρι [ζυμάρι], τις 
έκαναν χωρίς προζύμι, ήταν το πιο συνηθισμένο τους προσφάι, και αντι-
καθιστούσε το ψωμί. Έκαναν πολλών ειδών πίτες, με χόρτα, με τυρί με 
τραχανά κλπ. [φράση για του ξενιτεμένους σιδηρουργούς στο Κεστέπι: 
«Αμ τι έκαμνάσιν εις το Κεστέπιν; Να ψήννουσιν πίττις κι να λέουσιν 
παραμύθια»].

πιταχαβά [επίρ.] = το χάρισμα, δωρεάν [τούρκ. bedava].

πιταχτά [επίρ.] = στα πεταχτά, στα γρήγορα.

πιταχτός [ο, η, το] = ο γρήγορος, ο ζωηρός, που σκιρτά περπατώντας 
[και ξαπιταχτός = ο διάολος ή το διαολάκι [για παιδί].

πιττήννου [ρ.] αόρ. ιπίττησα, αλλά και ιπιττήσεψα = τελειώνω, αλλά 
και γίνομαι, φέρνω βόλτα μια περίσταση, κανονίζω [παροιμ. «τη δου-
λειά σου να πιττήσεις» [να τελειώσεις] [τούρκ. bitmek].

πιτράς [ο] = ο λιθοξόος.
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πιτρώννου [ρ.] = λιθοβολώ, αλλά και πιτρουβουλού = ρίχνω πέτρες και 
ουσ. πιτρουβόλημαν [το] = το πετροβόλημα.

πετώ [ρ.] = πετώ [με τα φτερά] ή ρίχνω.

Πλάκα [η] = ο Φορολογικός Κώδικας της Δημογεροντίας, όπου οι πρό-
κριτοι της Κοινότητας σημείωναν τους φόρους. Μετά το 1850 το Λιβίσι 
είχε επίσημους Κανονισμούς, σαν βελτίωση της Πλάκας, που ρύθμιζαν 
τις αστικές υποθέσεις των ραγιάδων χριστιανών, προίκες, κληρονομίες, 
καθώς και θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Τη μεγάλη βελτίωση 
της Πλάκας έκανε ο γιατρός Βασίλειος Σαράφης, ο Μεγάλος Γιατρός του 
Λιβισιού και της Μάκρης, παραστάτης του Μιχ. Μουσαίου στην ανα-
βάθμιση της Κοινότητας.

πλακούντια [τα] = οι μικροί άρτοι, τα ψωμάκια, που μοίραζαν στις γιορ-
τές και στις αρτοκλασίες.

πλακουκάτσι [προστακτική του ρ. πλακουκάθουμου] = κάτσε ήσυχος, 
παλουκώσου.

πλακουστάριν [το], και πλακουστάρα [η] = η πλάκα που κάτι πλακώνει 
από κάτω της.

πλασίκιν [το] = το λερωμένο πιάτο από αποφάγια, και «πατσαβουρίν 
του πλασικιού» = η πατσαβούρα των πλασικιών, το έλεγαν για τις κοπέ-
λες που ανακατεύονταν στα θέματα των μεγάλων με καθόλου καλό τρόπο.

πλακουργιάννου [ρ.] και προστακτική πλακούργιασι = πέσε να κοιμη-
θείς επιτέλους και άσε μας ήσυχους.

πληζίνα [η] = το πεπόνι.

πλιόν [επίρ.] = πλέον [«τε, καλέ, πλιόν» ήταν μια πολύ συνηθισμένη 
φράση στην καθημερινή τους κουβέντα = άστα τώρα αυτά, δε βαριέσαι;].

πλουμάς [ο] = το με πολλά χρώματα και κεντήματα, π.χ. πάπλωμα. 

πλουμίν [το] = το ποίκιλμα [με την παρά πάνω έννοια]. και πλουμίννου 
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= ξομπλιάζω κάτι [τραπεζομάντηλο, γάντι, κάλτσα κλπ.].

πνίους [το] = το πνίξιμο [από βήχα κλπ.], και πνιμός [ο] ή και πνίξιμουν 
[το] = η πνιγμονή.

ποδαρικό [το] = το ποδαρικό το πίστευαν και το τηρούσαν οι Λιβισιανοί, 
ιδιαίτερα την Πρωτοχρονιά, όπου από την προηγούμενη μέρα, την πα-
ραμονή της Πρωτοχρονιάς, φρόντιζαν να πουν σε ένα παιδάκι, αγοράκι 
ως επί το πλείστον, υγιές και όμορφο, να έρθει στο σπίτι τους και να 
τους κάνει «ποδαρικό» για να πάει καλά όλος ο χρόνος. Το «ποδαρικό» 
στα καταστήματά τους, σε καθημερινή βάση, το ονόμαζαν «σεφτέ», τα 
πρώτα χρήματα δηλ. που έπιαναν από τον πρώτο πελάτη, που μπορούσε 
να έχει καλό σεφτέ ή όχι, ανάλογα με το πρόσωπο. 

ποκλούκιν [τ] = η βρωμιά [τούρκ.: Þok = σκατά].
 
πολλούκιν [το] = το πάρα πολύ [σε άθροισμα] [παροιμία: «όπου υπάρ-
χει το πολλούκιν / υπάρχει και το ποκλούκιν»].

πόλλακας [ο] = το μεγάλο πουλί, και ιδιαίτερα ο αετός.

Πολίτης Γεώργιος = Δάσκαλος και πα-
τριώτης. Γεν. στη Μάκρη Μ. Ασίας το 
1889 και πέθανε στην Αθήνα το 1974. 
Φοίτησε στο Διδασκαλείο Σάμου, υπό-
τροφος του Χατζη-Νικόλα Λουιζίδη. 
Εξορίστηκε στην Καισάρεια το 1921 
από όπου δραπέτευσε στη Συρία. Δά-
σκαλος στον Συνοικισμό του Βύρωνα 
στην Αθήνα και από το 1928 περίπου 
δάσκαλος στη Νέα Μάκρη μέχρι το 1935. «Είμαι υπερήφανος γιατί 
υπήρξα μαθητής του Γεωργίου Πολίτη» γράφει ο Νικ. Καραγεωργίου 
στο «Η Μάκρη και το Λιβίσι Μ. Ασίας» 1986 σελ. 11.

πολίτικα [τα] = τα φλουριά της «τραχηλιάς» στην επίσημη γυναικεία 
Λιβισιανή στολή.

πολιτική [η] [ή και πολιτικιά] = η πουτάνα, η πόρνη [παροιμία: «που 

Γεώργιος Πολίτης, δάσκαλος 
(1889-1974).
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μπιστευτεί πολιτικήν / στουν κώλουν του ριπάνιν»].

πονέδα [η] = ο πουνέντες, ο ΝΔ άνεμος.

ποντούρια [τα] ή το πιο συνηθισμένο ποττούρια ή πουτούρια, και ποτ-
τουράκια = το παντελόνι που φορούσαν τα τουρκάκια, φαρδί και μέχρι 
τα γόνατα, όπως οι σημερινές βερμούδες [το κοντοβράκι] [τούρκ. potur].

πόππα [η] = το τόπι από μαλλί ή ύφασμα.

Πόρτα του Άρειου = το οθωμανικό δικαστήριο [από τον αιρετικό Άρειο, 
που καταδίκασε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, τον οποίο οι Τούρκοι θεω-
ρούσαν ίσο με τον Μωάμεθ, επειδή είχε αρνηθεί τη θεότητα του Ιησού 
Χριστού].

ποτήρια [τα] = οι βεντούζες.
 
πουγινιές [οι] = οι ασημένιες αλυσίδες που κρέμονταν από το φέσι της 
νύφης.

πουγιουλτού [το] = η διαταγή, το μπουγιουρντί [τούρκ. λέξη].

πουέτα [επίρ.] = πουθενά.

πουζαού [το] = το μοσχαράκι [τούρκικη λέξη].

πούζα [η] και το επίθετο: πουζάρης = η βουβωνοκήλη, και αυτός που 
πάσχει από βουβωνοκήλη, αντίστοιχα.

πουκνί [το] [πληθυντ. τα πουκνιά] = η χρυσή καρφίτσα στην πουκαμίσα 
της Λ. νύφης.

πουλλά [τα] = τα πολλά.

πουνέντης [ο] = ο ΝΔ άνεμος [ιταλ. ponente] [μαντινάδα: με τον πουνέ-
ντη τον βαρκή / σου στέλνω γράμμα και γραφή].

πούντα [η] = το κρύωμα, το δυνατό κρυολόγημα.
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«πουραΐ-πουραΐ» = είδος παιδικού παιχνιδιού του τύπου της «μακριάς γαϊ-
δούρας» που το έπαιζαν και στη Ν. Μάκρη [«Λαογραφικά» σελ. 57].

πουρμάς [ο] = είδος παπλώματος.

πουρνικόν [το] = το νόθο τέκνο από πορνεία.

πουρνικ[κ]αλλού [η] = η πόρνη, η μοιχαλίς.

πουρνόν [το] = το πρωινό, η αυγή.

πούρπουρη [η] = η σκόνη, ο μπουχός, η πυρκαγιά.

Πουρτίν [το] = μικρή πόρτα, μικρή πύλη, μια [η ανατολική] από τις ει-
σόδους του Κάστρου του Λιβισιού.

πουρτίννου [ρ] = τουρλώνω, προβάλλω τα οπίσθια, εκθέτω [παροιμία-
δίστιχο: «ανέβα πάνου στου βουνόν κι στήσι δυο τσαττάλια / κι πούρ-
τισι τουν κώλον σου να φάουν τα τσακκάλια»].

πουρτού [η] = η γυναίκα που αφήνει πορδές, η κλανιάρα [από αυτό και 
τα επίθετα: Πουρτούκας [ο], Πουρτουλού [η] κ.ά.].

πουρτουκέλλα [η] = η τούμπα, η κωλοτούμπα [και παιδικό παιχνίδι: οι 
πουρτουκέλλις].

πουσάτα [τα] = τα σύνεργα.

πούσι [το] πληθυντ. τα πούσια = τα χλωρά πευκόκλαρα με τα οποία 
στούμπωναν – «τάκωναν» – τα καμίνια για να κάνουν ξυλοκάρβουνα.

π[π]ούστης [ο] = ο φιλομοφυλόφιλος [τούρκ. puşt].

πούτζικα [τα] = οι χάντρες στο κολιέ του λαιμού.

πούτιν [το] = το κλαρί, το σκέλος, το μπούτι.
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πουττίν [το] = το αιδοίον, το γυναικείο γεννητικό όργανο.

πουχνούτιν [το] = το μαντήλι που έδεναν στο κεφάλι των βρεφών.

ποχτσάς [ο] = το ζουνάρι της γυναικείας στολής.

πρε και πρε συ [κλητική επιφωνήματος] = βρε, βρε συ [οι Λιβισιανοί δεν 
έλεγαν βρε, μπρε, ή ωρέ, και όπως πάντα στο Ιδίωμα το μπ– το έκαναν 
π– δασύ].

πρήσκου [ρ.] παθητ. φωνή πρήσκουμου = πρήζω, πρήζομαι [και από 
αυτά, τα επίθετα: πρησκουκοίλης και πρησκουκοίλα = αυτός-αυτή που 
έχει πρησμένη κοιλιά].

πρισίμιν [το] = το ράκος, το κουρέλι που καμιά φορά έβαζαν [έριχναν] 
οι γυναίκες στους ώμους τους πρόχειρα [παροιμ. Π1, 590: «Του πρισίμιν 
γουμάριν μην του κάμνεις»]. 

πριπειά [η] = η ευπρέπεια, η κοσμιότης, το στολίδι [από το πρέπω = στο-
λίζω], αλλά και σαν επίρρημα = ευπρεπώς, ταιριασμένα.

Προεστός = ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος της Κοινότητας, που εκλεγόταν 
από το λαό κάθε 3 χρόνια. 

προκοίλι [το] = το υπογάστριο.

προίκα [η] = ήταν μεγάλη η διαδικασία της προίκας...
 
προυξινητάς [ο] και θηλυκό: η προξενήτρα = ο προξενητής, η προξενή-
τρα. Οι προξενητές, γυναίκες ως επί το πλείστον, στέλνονταν από το μέ-
ρος των γονέων της νύφης προς τους γονείς και συγγενείς του γαμπρού, 
για να κανονίσουν το συμπεθέριασμα [το ουσιαστικό του: το προξενιόν 
ή η προξενιά]. 

προυστιά [η] και πυρο[υ]στιά = η σιδερένια σχάρα που έβαζαν πάνω 
από τη φωτιά στο τζάκι για να ψήσουν κάτι.

Προσφωνήσεις = Ο χαιρετισμός, και μέσα σε αυτούς οι προσφωνήσεις, 
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ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της κοινωνικής συμπερι-
φοράς των ΜακρηνοΛιβισιανών. Ήταν ο χαιρετισμός που απηύθυναν ο 
ένας στον άλλο κατά τις συναντήσεις τους, ιδιαίτερα προς τους ιερείς, 
δασκάλους, γέροντες κλπ. Αντίθετα ο μη χαιρετισμός χαρακτηριζόταν ως 
βαρβαρότητα και ο άνθρωπος που δεν χαιρετούσε τον άλλο που συνα-
ντούσε στο δρόμο ονομαζόταν ακαλημέριστος, με έννοια απαξιωτική. 
Οι προσφωνήσεις γενικά ήταν ποιητικές εκφράσεις χαράς, ευχαρίστησης, 
θαυμασμού και αγάπης προς τους επισκέπτες του σπιτιού, ή φίλους αγα-
πημένους, στο δρόμο ή στις συναντήσεις. Ήταν καλωσορίσματα έμμετρα 
και ποιητικά, επαινετικά. Άρχιζαν τις πιο πολλές φορές με το «Καλώς 
τον [την]», «Χαρώ τον [την]», «Θεέ μου...» κλπ. Στα «Λαογραφικά» 
διασώσαμε 25 προσφωνήσεις, όπως π.χ. «Καλώς τον, τόν [όνομα] από 
τα χίλια μίλια / καλό, ’χω τον, [όνομα], παρά φλωράκια χίλια» κ.ά. 
Στα παραπάνω προσθέσαμε διασώζοντας ακόμα μερικά από τη Νέα Μά-
κρη στα «Λαογραφικά Σύμμεικτα...» [2009].

πυρώννου [ρ.] = ζεσταίνω, πυρακτώνω, δίστιχο μαντινάδας... «ώσπου 
να βγει ο ήλιος / τους δρόμους να πυρώσει»...
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ραβάκι [το] = το μέλι, είδος μελιού.

ραβεντίν [το] = η ρίζα.

ραίνω [ρ.] = ραντίζω, αλλά και [κυρίως] δίνω, ρίχνω στα όργανα χρή-
ματα, όπως π.χ. στο γάμο για να «πιάσει» κανείς δίπλα από τη νύφη στο 
χορό της σούστας, έπρεπε πρώτα να «ράνει» τα όργανα.

ρακί [το] = οι ΜακρηνοΛιβισιανοί έπιναν ρακί στα γλέντια τους. Το ρακί 
αυτό το έβγαζαν από τα «στέμφυλα» μετά το πάτημα των σταφυλιών στα 
πατητήρια [τα «γιάαρτα»] ή από σύκα [τα «γάρουλα»]. Κρασί έπιναν 
κυρίως προ των Χριστουγέννων από μούστο που τον έβαζαν μέσα σε ευ-
ρύστομες στάμνες, όπου το κρασί γινόταν μέχρι τις Γιορτές [Χριστούγεν-
να-Πρωτοχρονιά] [παροιμία: «απού ρακίν, ρακίν» = ανάποδος, παλιάν-
θρωπος διπλής απόσταξης, από γενιά σε γενιά, κι από πατέρα σε γιο].

ράμμαν [το] = το ράψιμο, η ραφή, αλλά και το «ράμμα», το «νήμα» των 
οικοδόμων.

ραντιστήρι [το] = η αγιαστούρα του παπά. Οι παπάδες ράντιζαν με αγια-
σμό τα σπίτια, τις αυλές, τα χωράφια, τα ζώα την παραμονή των Φώτων. 
Επίσης του Σταυρού, το εκκλησίασμα, ενώ οι επίτροποι της εκκλησίας κάθε 
Κυριακή ράντιζαν τους πιστούς στην εκκλησία περιφέροντας «τον δίσκο».

ράσπα [η] = η λίμα με μεγάλα δόντια κατάλληλη για την λείανση των 
ξύλων [ιταλ. raspa].

ρατσέλ[λ]ιν και ρετσέλλιν [το] = μελιτζάνες, φέτες κολοκύθας [κρόκι-
νης = κίτρινης], καρπουζιού κλπ. ψημένες στο πετιμέζι μαζί με μυρωδικά 
[βασιλικό, δυόσμο κλπ.] [τούρκ. reçel].

ραχάτι [το] = η ανάπαυση, η ησυχία, η τριφυλότης [τούρκ. rahat] και το 
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επίθετο = ο ραχατλής.

ράχη [η] = η ράχη των ζώων, η πλάτη, η ράχη των ανθρώπων [αλλιώς 
«κουππάς»].

ργιάλια [τα] = είδος νομίσματος [τα ρι[ε]άλια].

ρέγουλα [η] = το μέτρο, η ισορροπία.

ρεζίλιν [το] [ουσιαστικό: το ρεζίλεμμαν και επίθετο: ο ρεζίλης] = το 
ντρόπιασμα [από το ρ. ρεζιλεύω-ρεζιλεύομαι]. 

ρέουμου [ρ.] = ορέγομαι, επιθυμώ.

ρεχίμιν [το] [τούρκικη λέξη = rehime] = ο όμηρος, ο αιχμάλωτος.

ριζάκια [τα] = οι σταλακτίτες κοντά στη Μονή των Ευκόλων [εκεί μάλι-
στα οι σταλακτίτες αυτοί ονομάζονταν «τα βυζάκια της Παναγίας»].

ρόβη [η] = είδος βίκου για τροφή των ζώων.

ροβύθι [το] = το ρεβύθι [συνήθως το έλεγαν βρύθθι και πληθυντ. τα 
βρύθθια].

ρόγος [ο] = η κατάσταση της υγρασίας του χώματος, χωραφιού, κήπου, 
αμπελιού, για όργωμα, φύτεμα κλπ.

ρόζος [ο] = το σκληρό εξόγκωμα του ξύλου.

ρόκανουν [το] = η πλάνη του ξυλουργού.

ρότσα [η] = η γλίτσα και μετφ. η ρίζα, η πρασινάδα από την ακινησία 
και την υγρασία [όπως στην παροιμία: «πέτρα που κυλά / ρότσαν δεν 
πιάννει»].

ρουμάνιν [το] [και ορμάνιν [το] = το δάσος, η ακαλλιέργητη, γεμάτη πέ-
τρες και θάμνους, επίσης, έκταση [πλαγιά, κοιλάδα, χωράφι κλπ.] [τούρκ. 
orman] [Λεξικό Ν.Α.].
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ρούμα [επίρ.] = απταίστως, εξάπαντος.

«Ρούμελη» = το καράβι του Ερυθρού Σταυρού που πήγαινε στη Μάκρη 
ρουχισμό, τρόφιμα και φάρμακα γύρω στο 1919 με τον Νίκο Μάνωλα, 
Βασίλειο Μουσαίο, παπα-Διονύσιο Καλαφάτη κ.ά.

ρουμίν [το] = ο στενός δρόμος, η ρήμη, το καλντερίμι.

ρούννου [και ρουνού] [ρ.] = διατάζω, ορίζω [από το ρ. ορίζω, αόρ. 
έρουσα] [παροιμ: «Ιβώ [εγώ] ρουνού την κάτταν μου / κι η κάττα την 
νουράν της» [εγώ διατάζω τη γάτα μου / κι η γάτα την ουρά της], και 
επίσης η παροιμία: «που ρούννει, [δ]εν βαριέται» [αυτός που διατάζει 
δεν βαριέται [να διατάζει].

ρουπαγιάδες ή ρουπιέδες [οι] = τα μικρά χρυσά νομίσματα που έβαζαν 
στο τσελκί [βλέπε λέξη] οι γυναίκες που στολίζονταν φορώντας την επί-
σημη Λ. γυναικεία φορεσιά.

ρουφιάνος [ο] = ο προαγωγός [ιταλ. ruffi ano].

ρουφούκιν [το] = το ρουθούνι.

ρυζιβίλα [η] = το ανεμοπύρωμα [το ερυσίπελας].
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σαβανίδα [η] = η λινάτσα που έστρωναν πάνω από την ψάθα, το πρό-
χειρο και φτωχό στρωσίδι [παροιμία: «τρώουν κι του ψουμίν μας / τρυ-
πούν κι τη σαβανίδαν μας» = το παράκαναν στην εκμετάλλευση].

σάβανουν [το] [Μ.Μ. «Βατταρισμοί»], αλλά και σάανουν [Ν. Ανδριώ-
της «Το Ιδίωμα»], και αντάφιν [το] = το σάβανο.

σαββατιάννου [ρ.] και σαββάτιασμα [το] = η απασχόληση των γυναικών 
κάθε Σάββατο για να συγυρίσουν το σπίτι [σκούπισμα, πλύσιμο κλπ.]. Η 
δουλειά αυτή ήταν καθιερωμένη και σχεδόν εθιμική. Από αυτήν και το 
ρήμα σαββατιάννου [εκτός της λ. σαββάτιασμαν είχαν και τη λέξη «σαβ-
βατουπόλεμους» [ο] = ο «πόλεμος» του Σαββάτου].

σαβουλί [το] = το μικρό κομμάτι σχοινιού, ψιλού και λεπτού.

σαγανάκιν [το] = ο αιφνίδιος άνεμος, ο απόγαιος [«Βατταρισμοί» σελ. 
124].

σαγνατίννου [ρ.] = υπολογίζω.

σαής [ο] = ο πεζοδρόμος, ο μαντατοφόρος [τούρκ. sai].

σαΐττα [η] = το βέλος του τόξου π.χ., η σαΐτα του αργαλειού [λατ. sagitta] 
[Λεξικό Ν.Α.].

σακ[κ]ιές [ο] = το μαγγανοπήγαδο [παροιμία Π1, αρ. 648: «Τούτους η 
κόσμους είνιν τα κουβαδάκια του κακιέ / άλλα ανιβαίνουν κι άλλα 
κατιβαίνουν» = αυτός ο κόσμος είναι σαν τους κουβάδες του μαγγανο-
πήγαδου / άλλοι ανεβαίνουν και άλλοι κατεβαίνουν]. Το μαγγανοπήγαδο 
επίσης οι Λ. το έλεγαν και «τσαρκουφιλλέκιν» [βλέπε λέξη].

σακκάτης [ο] = ο ανάπηρος ουσιαστ. σακκατλίκιν [το] = η αναπηρία 
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και σακατεύω-σακκατεύομαι = πληγώνω και πληγώνομαι, και βέβαια 
σακατεύομαι.

σακκού [το] και σοκκού [το] = το βαρύ ξύλινο ρόπαλο με το οποίο χτυ-
πούσαν το βαλανίδι οι βυρσοδέψες [Μικρασ. Χρονικά τ. 14ος 1970].

σάκκος [ο] = το παλτό της γυναικείας επίσημης στολής του Λ., το παλτό 
γενικά, αλλά και το σακάκι. 

σαλακός [ο] = ο εύθραυστος [Ν. Ανδριώτη «Το Ιδίωμα» σελ. 96].

σαλακώνω [ρ.] αλλά και τσαλακώνω = τσαλακώνω.

σαλαμίθθιν [το] = το σαμιαμίδι, το μικρό ερπετό, η σαύρα.

σαλ[λ]ατού [ρ.] = κινώ, κουνάω [τούρκ. sallamak]. 

σαλβάριν [το] = το φουφουλωτό παντελόνι της ανδρικής, τούρκικης κυ-
ρίως φορεσιάς. [λέξη περσική: «Βατταρισμοί» σελ. 125].

σαλέπι [το] = είδος αρωματικού ροφήματος.

σάλιαγκας [ο] = ο σαλίγκαρος [αλλά και στα Λ. επίσης «καράβολας» 
βλ. λέξη].

σάλους [το] = ο σίελος, το φτύμα, το σάλιο [«Βατταρισμοί»].

σαλουτίννου [ρ.] = περιφέρομαι άσκοπα, γκιζεράω.

σαλπασίνα [η] = η σάλπα, το ψάρι [παροιμ. Π1, αρ. 1416 «ας μας λέουν 
σαλπασίναν / κι ας ψουφούμουν αφ’ την πείναν»] [με σχετικό σχόλιο 
της Καλ. Μ-Μ. ως προς τη λέξη «σαλπασίνα»].

σαλταίρου [ρ.] = σαλτάρω, πηδώ [και σάλτος = το πήδημα]. Από εδώ 
και το Λ. επίθετο-παρατσούκλι Σαλταπήδας.

σαμα[τ]τούρα [η] πληθυντ. οι σαμα[τ]τούρες = η καντηλήθρα [τις κα-
ντηλήθρες τις έβαζαν στην τσιμιά [βλέπε λέξη] σε ένα κουτί δίπλα στο 
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κουμνάκι με το λιβάνι]. Με τις καντηλήθρες που ήταν σαν άσπρα ή κόκ-
κινα μικρά φυτίλια, άναβαν το καντήλι μπροστά στις εικόνες ή το είχαν 
εκεί στην τσιμιά τις παραμονές εορτών ή τα Σάββατα.

σαλφαττουρίν [το] = το χαμηλό στρογυλό τραπεζάκι, όπου πάνω του 
έβαζαν τους ξηρούς καρπούς [στραγάλια, σταφίδες, αμύγδαλα κ.ά., τα 
«γκλιούδια»], για τους επισκέπτες του σπιτιού. 

σαμαριάτικουν [το] = το δικαίωμα του μάστορη για το άλογο που δού-
λευε στη συντροφιά των γανωτζήδων [από τη λ. σαμάρι].

σαντζάκι [το] = τουρκική διοικητική περιφέρεια, μετά το βιλαέτι [όψιμο 
μσν. σαντζάκι] [τούρκ. sancak].

σαντουλίννου [ρ.] και σαντουλού = ταλαντεύω, ανακινώ. φράση: [«σα-
ντουλίννιτι να ππέσει» = ταλαντεύεται να πέσει], όπου το ρ. συναντάται 
και στην παθητική φωνή. [«Βατταρισμοί» σελ. 125].

σάξα [η] = η σκάφη με την οποία μεταφέρουν την λάσπη [αμμοκονία] οι 
οικοδόμοι. [«Βατταρισμοί»].

σαπρά [τα] αλλά και σαμπρά [υποκοριστικό: το σαπραδάκιν] = τα σκου-
πίδια, το σκουπιδάκι [παροιμ. Π1, αρ. 900: «Η έρνιθα ρίχτει τα σαπρά 
[τα σκουπίδια] πάνου της»]. Και για τη λέξη σαπραδάκι [από το γήτεμα 
για το ξένο σώμα στο μάτι, όπου ο γητευτής λέει: «άη-Γιώργη καβαλ-
λάρη / του Χριστού τ’ αναμαλλιάρη / αν είνιν πετραδάκιν / σκούπισί 
του μι του σκουπάκι σου / αν είνιν σαπραδάκιν [σκουπιδάκι] / φύσιξί 
του να φύ[γ]ει]».

σάπ[π]ι = το χερούλι του τηγανιού [τα χερούλια των καζανιών τα έλεγαν 
«κλούπια»].

σαουλιά [η] [και τσαουλιά] = η φασκομηλιά.

σάρα [η] = η επιληψία.

σαραγλί [το] = γλυκό του ταψιού πολύ αγαπητό στους Λ. αλλά πάντοτε 
μετά τον μπακλαβά.
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σαράντωμα [το] = ο σαρανταήμερος εξαγνισμός [παροιμ. Π1, αρ. 1053: 
«Ισύ, μαρή, θέλεις σαράντωμαν»].

σαράφης [ο] = ο χρηματιστής, ο αργυραμοιβός, ο τραπεζίτης.

Σαράφης = 1) Βασίλειος [1853-1914] ο «Με-
γάλος Γιατρός» του Λιβισιού και της Μάκρης. 
[σημ. οι ΜακρηνοΛιβισιανοί το επίθετο «μεγά-
λος» το απέδωσαν μόνο σε 3 ονόματα: στον Μιχ. 
Μουσαίο, στον Βασίλειο Σαράφη και στον Χα-
τζη-Νικόλα Λουιζίδη]. Ήταν μαθητής του Μιχ. 
Μουσαίου και ο πρώτος Λιβισιανός που έγινε 
γιατρός επιστήμονας. Προ αυτού την ιατρική 
ασκούσαν εμπειρικοί γιατροί, ακόμα και ο ίδιος 
ο Μιχ. Μουσαίος, που όντας γραμματέας του μη-
τροπολίτη Πισιδίας στην Αττάλεια, είχε μελετή-
σει ιατρική από τα συγγράμματα που είχε αφήσει 
πεθαίνοντας ένας Έλληνας γιατρός από την Αττάλεια. Ο Βασίλ. Σαράφης 
σπούδασε ιατρική στο Παν/μιο Αθηνών και έπειτα στη Γαλλία. Με την επι-
στροφή του στο Λιβίσι ανέλαβε μαζί με τον Μουσαίο την οργάνωση της 
Κοινότητας. και των Σχολείων. Ενίσχυσε τον θεσμό της Εφορίας των εκ-
κλησιών και των Σχολείων και δημιούργησε πόρους με τους οποίους οι δυο 
Κοινότητες Μάκρης και Λιβισίου μπόρεσαν να πάρουν και άλλους δασκά-
λους, έδωσε υποτροφίες, και υποστήριξε γενικά την άνοδο του μορφωτικού 
επιπέδου των χριστιανών. Το 1873 ίδρυσε στη Μάκρη το Αναγνωστήριο 
που το ονόμασε «Τελμησσός» και το πλούτισε με βιβλιοθήκη και με συγ-
γράμματα, περιοδικά και εφημερίδες, ελληνικά και γαλλικά. Στο Αναγνω-
στήριο γίνονταν διαλέξεις. Ήταν το εντευκτήριο 
όλων όσων επισκέπτονταν την Μάκρη.
2) Αλκιβιάδης Σαράφης [1876-1939] γιος του 
Αντωνίου Σαράφη, που ήταν ξεχωριστό μέ-
λος της κοινωνίας της Μάκρης. Μετανάστευσε 
στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες [δ/ντής 

Βασίλειος Σαράφης, ιατρός.

Αλκιβιάδης Σαράφης (1876-1939). Δώρησε το Σαράφειο 
Κολυμβητήριο στο Δήμο της Αθήνας και 9.000.000 δρχ. για 
κοινωφελή έργα στην (τότε) Κοινότητα Νέας Μάκρης, που 
σ’ αυτήν δεν έφθασαν ποτέ...
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της Αστυνομίας Ν. Υόρκης ή επιχειρηματίας, είναι αδιευκρίνιστο] όπου 
έκανε μεγάλη περιουσία και με διαθήκη του άφησε στην Κοινότητα τότε 
Νέας Μάκρης 9.000.000 δρχ. «ίνα δια των τόκων αυτών εκτελώνται 
διάφορα κοινωφελή έργα», και επίσης στον Δήμο Αθηναίων 20.000.000 
δρχ. για δημόσια λουτρά.Ο Δήμος Αθηναίων με τα χρήματα που άφησε 
ο Αλκιβιάδης Σαράφης ίδρυσε το «Σεράφειον» [όπως λανθασμένα ανα-
γράφεται] Κολυμβητήριο Αθηνών στο Γκάζι. Ο θεμέλιος λίθος μπήκε το 
1964 επί δημαρχίας Τσουκαλά και παρουσία του τότε ΔΣ του Συλλόγου 
Μακρηνών και Λιβισιανών. Αντίθετα η Κοινότητα Νέας Μάκρης και με-
τέπειτα Δήμος Νέας Μάκρης, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια για να 
χρησιμοποιήσει τα 9.000.000 δρχ. της κληρονομιάς του Αλκιβιάδη Σα-
ράφη για την πόλη.

σαρλούκιν [το] = ο ίκτερος, από ηπατίτιδα ή αποφρακτική ηπατίτιδα 
[δεν μπορούσαν να κάνουν το διαχωρισμό]. Τον ίκτερο τον έλεγαν και 
«χρυσή» από το κίτρινο χρώμα που έπαιρνε το δέρμα με τον ίκτερο. Η 
λ. σαρλούκι είναι τούρκικη λέξη [σαρλούκι = κίτρινο χρώμα, όπως η λ. 
σάρλιτζα κλπ.]. Πίστευαν ότι ο ίκτερος προερχόταν από ξαφνικό φόβο, 
όταν τρομάζει κανείς από κάτι φοβερό και επικίνδυνο. Το «σαρλούκι» το 
«έκοβαν» κάνοντας τομές στο δέρμα [μετώπου, μεσοφρύου] ή κόβοντας 
τον χαλινό της γλώσσας, και παράλληλα χορηγώντας διάφορα «μαντζού-
νια» [βλέπε: «Λαογραφικά» σελ. 105].

σαρόν-ταρόν [διηγηματική έκφραση] = καμπόσο, μετά από πολλά.

Σάρουντζα [η] [πληθυντ. οι σάρουντζες] = η δεξαμενή [ή και πηγή] νε-
ρού. Υπήρχαν 3 σάρουντζες στη διαδρομή από το Λιβίσι προς τη Μάκρη, 
η Κάτω, η Μέση και η Άνω. Στη Μέση Σάρουντζα που ήταν κοντά στο 
Σικμάνι υπήρχε καφενεδάκι και γύρω κουννουργιέδια [κουκουναριές μι-
κρές]. Η Κάτω Σάρουντζα ονομαζόταν και Σάρουντζα της Σκάλας [σκάλα 
= λιμάνι], δηλ. η Σάρουντζα του λιμανιού της Μάκρης. 

σαρτήννουμου [ρ.] = φορτώνομαι τα ξύλα από τον λόγγο, και γενικά 
φορτώνομαι [ένα φορτίο] στις πλάτες. Η ασχολία με το μάζεμα των ξύ-
λων και των προσαναμμάτων για το τζάκι και το φούρνο, ήταν μια από 
τις κύριες ασχολίες των γυναικών του Λιβισιού. Το φόρτωμα αυτό στις 
πλάτες το έλεγαν «γουμάρι» και τη μεταφορά με τις πλάτες [το φόρ-
τωμα] το έλεγαν «σάρτισμαν» [το]. Το σάρτισμα αυτό γινόταν με ένα 
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εντελώς ιδιότυπο και χαρακτηριστικό τρόπο, όπως αυτό περιγράφεται 
στα «Λαογραφικά» σελ. 24.

σαστίννου [ρ.] = σαστίζω, θαυμάζω, απορώ [τούρκ. sasmak] [φράση: «η 
κόσμους ισάστιννιν μαζίν του» Ν. Ανδριώτης «Το Ιδίωμα» σελ. 103].

σάτσι [το] = λαμαρίνα συνήθως στρογγυλή, πασπαλισμένη από κάτω με 
λάσπη από στάχτη που την έβαζαν πάνω από την πυροστιά για να ψή-
σουν πίτες, περέκια κ.ά.

σαχάνιν [το] = το μεγάλο μεταλλικό πιάτο, το ταψί [τούρκ. sahan].

σαχτιάνιν [το] = το μαλακό δέρμα με το οποίο έφτιαχναν τις σχολικές 
σάκες των παιδιών. Επίσης: σαχτιάνι = το χοντρό δέρμα που έβαζαν στις 
σόλες των παπουτσιών.

σαψάκιν [το] = η αντλία, το μαγγάνι.

σβαλού [ρ.] και ζβαλού = κλείνω τα μάτια, σφαλώ [τα μάτια, την πόρτα 
κλπ.] [παροιμία: «Τα μάτια μου, τα μάτια μου / τα μάτια μου πουνού 
τα / μα σαν τη δω την όμορφην / αννοίου [ανοίγω] κι σβαλού τα» [και 
τα κλείνω]. 

σβάννου [ρ.] και ζβάννου = σφάζω.

σβήκα και ζβήκα [η] = η σφήκα [το έντομο].

σβιχτά [επίρ.] = οι δυσκολίες.

σβουγγαλλιά [η] και ζβουγγαλλιά = η σκούπα από άγριους θάμνους 
[αφάνες] για το σκούπισμα του σπιτιού και της αυλής.

σβόγγιους [ο] ή και ζβόγγιους [ο] και ζβόγγιουν [το] = πανιά δεμένα 
στην άκρη μιας βέργας για το καθάρισμα του αναμμένου φούρνου.

σβουνιά και ζβουνιά [η] = η κοπριά των αγελάδων [την έλεγαν και βου-
διά] [η] = από το «βόδι»;].
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σβουντύλιν [το] και ζβουντύλιν = ο σπόνδυλος, το σφοντύλι του αδρα-
χτιού.

σβούρα [η] = το παιδικό παιχνίδι η σβούρα ή και η ίδια η σβούρα. Η 
σβούρα με ποικίλματα και ρίγες ονομαζόταν «τούρτουλλας», ενώ η μι-
κρή, όμορφη και βουερή σβούρα λεγόταν «πιπίνι».

σβυρίδες [οι] και σπυρίδες, υποκοριστικά: το σβυριδίν και το σβυρι-
δάκιν = το πανέρι, το ζεμπίλι [το πανεράκι]. Τις σβυρίδες τις είχαν πάνω 
σε πάγκους, στη «γουνιά», και έβαζαν μέσα τα ρούχα της καθημερινής 
χρήσης.

σβυρού [ρ.] και ζβυρού = σφυράω, και το ουσιαστικό: σβυρίστρα = η 
σφυρίχτρα.

σεβέϊ [το] = το μεταξένιο ύφασμα το χρυσοΰφαντο, όπως το σκάκι και 
το μιζαρούλι και κουτινί, με χρώματα πράσινο και κόκκινο, το οποίο 
χρησιμοποιούσαν για να ράψουν το καβάδιν.

σέβραση [η] = είδος σάλτσας με κρεμμύδι και λάδι για γαρνίρισμα της 
μικέντρας [βλέπε λέξη].

σεβρό [το] = είδος δέρματος από κατσίκι [γαλ. chevreau].

σεΐζης [ο] = ο σταυλάρχης [τούρκ. seyis] ή ο ιπποκόμος.

σελάμιν [το] = ο χαιρετισμός. [Ο Κ. Λαμέρας γράφει ότι στον αρραβώνα, 
όταν οι προξενητές πήγαιναν στο σπίτι του γαμπρού για να κάνουν τα προ-
ξενιά, τη νύχτα, ο πατέρας του γαμπρού τους καλωσόριζε ως εξής: –«Κα-
λημέρα σας κι καλησπέρα σας» –«Καλώς τους, αμ τέλια του σελάμιν 
[ο χαιρετισμός], τσατταλλούδικουν [διπλός] ήταν. Χαΐριν να ’νιν»].

σειστός [ο] = ο κουνιστός [φράση: «σειστός και λυγιστός»].

σελβελελί [το] = το κοντάρι μήκους 2μ. με τρία μαντήλια διαφορετικού 
χρώματος [το ένα από αυτά οπωσδήποτε κόκκινο] που έστηναν τη Δευτέρα 
της εβδομάδας του γάμου στην καπνοδόχο του σπιτιού της νύφης, σημάδι 
ότι τα διαδικαστικά του γάμου βαίνουν καλώς. Αν το σελβελελί κατέβαινε 
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στα ενδιάμεσα, αυτό σήμαινε ότι ο γάμος είχε κάπου σκαλώσει.

σέλλα [ο] = ο καβάλος της Λιβισιανής βράκας.

σελβί [το] = η λεύκα [από την εφημ. «Η Φωνή του Λιβισιού και της 
Μάκρης» και από την περιγραφή της Πρωτομαγιάς από την Δέσποινα 
Ζαμπάκη].

σελέμης [ο] = ο παράσιτος, ο κλεφτάκος [τούρκ. selem].

σελεμερτού [ρ.] = αμιλλώμαι, διαγωνίζομαι.

σεληνιασμός [ο] = η κρίση σπασμών της επιληψίας [η άλλη ονομασία 
της νόσου είναι: σάρα = η επιληψία]. 

σέλλιν [το] = το ποταμάκι από τη βροχή, ο μικρός χείμαρρος [παροιμ. 
Π1, 1364: «Είνιν του σέλλιν του προυτουβρουχιού»].

σεντέφιν [το] = το ποίκιλμα από ελεφαντόδοντο [τούρκ. sedef = όστρακο].

σεντούκα [η] και επίσης σιντούκα και σιντούκι = η μεγάλη κασέλα απέ-
ναντι από την πόρτα του δωματίου της «γουνιάς» πάνω στην οποία στοί-
βαζαν τα στρώματα και τα σκεπάσματα.

σεπέτιν [το] = η αιτία [από το «Γάμο του Μαλώνη Αντιφάτου» του 
Μιχ. Μουσαίου, Δελτ. ΚΜΣ τ.5ος σελ. 302].

σερέττης [ο] και θηλ. σερέττισσα = ο κακός, η κακιά [τούρκ. şirret].

σερκελετώ [ρ.] = αρκουδίζω, αλλά και σύρω, τραβώ, έλκω [ουσιαστικό: 
το σερκελέτισμα = το τράβηγμα, όταν π.χ. η κατσίκα τραβάει το σκοινί 
και το παλούκι της, και το επίθετο: σερκελετιστός = αρκουδίζοντας].

σερμπέτιν [το] = το ζαχαρόνερο, το σιρόπι-χυμός από γλυκά φρούτα 
[τούρκ. şerbet], επίσης, το χιόνι με πετιμέζι = σερμπέτι].

σερπετός [ο] και θηλ. η σερπετή = ο δραστήριος, η δραστήρια, ο δου-
λευταράς, η δουλευταρού, ο σβέλτος.
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σερσέμιν [το] [το ίδιο χρησιμοποιείται και για τα 3 γένη] = ο κοιμισμέ-
νος, ο κουτός [φράση: «αυτός είνιν του νύπνου σερσέμιν» = αυτός είναι 
κοιμισμένος, κουτός].

σέρτσια [τ] = το σπουργιτάκι [από το «Παραμύθι του Εϊβάχη»: ...«χαλά 
του χαμάμιν κι γένιτι έναμ μπουλλάκιν, σέρτσια» = χαλάει το χαμάμι 
και γίνεται ένα πουλάκι, σπουργιτάκι]. 

σετσετές [ο] και σατσετές, [αλλά και σετζατές κατά τον Μιχ. Μουσαίο], 
υποκοριστικό, το σετσετεδάκιν = το χαλί, το χαλάκι.

σεύκλουν [το] = το τεύτλο, το παντζάρι.

σεφένιν [το] = το φουρναρόξυλο, αλλά και το ξύλο που στηρίζουν το 
σκοινί της μπουγάδας. [εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 4].

σεφέριν [το] = ο ερχομός από την ξενιτειά με προμήθειες για το χειμώνα, 
αλλά και έκφραση των τελευταίων τρικυμισμένων ετών στη μικρασια-
τική πατρίδα: «έρχεται από το σεφέριν» = έρχεται από την εξορία, από 
το στρατό [μσν. σεφέρι, τούρκ. sefer].

σεφτές [ο] = η έναρξη, η αρχική είσπραξη της ημέρας [τούρκ. siftah].

σημαδεμένος [ο] = αυτός που είχε κάποια διαμαρτία στη διάπλαση [κυ-
ρίως του προσώπου, αλλά και των μελών του σώματος].

σιακάκ[κ]ιν [το] = το δισάκκι [παροιμία: «Η καμήλα δεν βλέπει την 
καμπούραν της, την κάνει σιακάκκιν και τη ρίχτει πίσω»].

σιγάλα-σιγάλα = παιδικό παιχνίδι [η «μακριά γαϊδούρα», και για τους 
ΝεοΜακρηνούς το «πουραΐ-πουραΐ»] [«Λαογραφικά» σελ. 37].

σιγκλιφίσα [τα] = τα ξέφτια.

σιϊρτού [ρ.] και σιϊρτίννου, και σιϊρτίζου = γλείφω το πιάτο, την κατσα-
ρόλα, παίρνω με την κόρα του ψωμιού κάθε τι από το πιάτο κλπ.
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σικκιάδοι [οι] = οι πάσσαλοι.

σικκουρτίννου [ρ.] [και σικκουρτήννου] = κουρεύομαι, κόβω τα μαλλιά 
μου, συγυρίζομαι [φράση: «σικκούρτησι πρε τα μαλλιά σου»].

Σικμάνιν [το] = πηγή-δεξαμενή νερού στη Μέση Σάρουντζα, στη δια-
δρομή Μάκρη-Λιβίσι.

σιλάλειμμαν [το] = το άγιο μύρο, το αγιασμένο λάδι με το οποίο εμποτί-
ζουν τούφες βαμβάκι και το μοιράζουν στους ναούς.

σιλαχλούκιν [το] = η πέτσινη ζώνη [τούρκ. silâhlik]. 

σιλλαλεύγουμου [ρ.] και σιλλαλήβγουμου = αναλήβομαι [της Αναλή-
ψεως οι Λιβισιανοί πήγαιναν στο Βαΐ και έκαναν το πρώτο μπάνιο στη 
θάλασσα. Από τους βράχους «έδιναν βόττους», έριχναν βουτιές, και 
έλεγαν: «σιλλαλήβγιτι η Χριστός / σιλλαλήβγουμου κι γω / δος του 
κι ας πη[γ]αίνουμουν / τίποτα [δ]εν παθθαίννουμουν» = αναλήβεται 
ο Χριστός / αναλήβομαι κι εγώ / δος του κι ας πηγαίνουμε / τίποτα δεν 
παθαίνουμε].

σινί [το] = είδος στρογγυλού ταψιού, το ρηχό ταψί.

σιρβιλλιδίν [το] = το ραμφοειδές στόμιο, το ρύγχος του κανατιού, του 
σταμνιού, του δοχείου κλπ.

σιρβιτσάλ[λ]ιν [το] = το κλύσμα.

σιρμαγιά [η] και σερμαγιά = το κεφάλαιο, το κομπόδεμα, η παρακατα-
θήκη.

σιταφάκι [το] = το μέρος της συρμάτινης φάκας για πουλιά, όπου προ-
σαρμόζεται το δόλωμα για να τσιμπήσει το πουλί. Ήταν συνήθως κομ-
μάτι από κλήμα που το τρυπούσαν και περνούσαν μέσα από τον αυλό του 
τον σπάγγο. [Η λέξη πρέπει να γίνεται από το «σίτος» γιατί τις περισσό-
τερες φορές το δόλωμα στις φάκες για πουλιά ήταν ένα σπυρί σιτάρι [και 
βέβαια ένα σκουλήκι για κεφαλάδες, κοτσύφια κλπ.].
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σιτσίρτησε [συνήθως στον αόριστο] = το παράκανε.

σιχνιάννου [ρ.] = βρωμάω [συνήθως στον αόριστο χρόνο και με επίταση, 
π.χ. «ιφτασέχνιασιν» = εφταβρώμισε τον τόπο, βρωμοκόπησε].

σιχχαίνουμου [ρ.] = αποστρέφομαι, σιχαίνομαι [το ουσιαστικό: «σίχχαμ-
μαν» = το βδέλυγμα, και σιχχαννιάρης = αυτός που σιχαίνεται].

Σκάλα [η] = μια άλλη ονομασία της Μάκρης, σκάλα = λιμάνι, την ονό-
μαζαν Σκάλα όπως όλα τα λιμάνια. 

σκάλα [η] = η νεκρόκασα, το ξυλοκρέβατο του νεκρού [παροιμ. αρ. 896: 
«Παρά νάβγει τ’ όνομά σου κάλλια νάβγει η σκάλα σου»].

σκάλιστρον [το] = εργαλείο του φουρνίσματος [πιθανώς το φουρνό-
φτυαρο]. [εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 4].

σκάκι [το] = είδος μεταξένιου υφάσματος των καβαδιών, της νυφικής Λ. 
στολής, όπως και τα άλλα συναφή υφάσματα, κουτινί, μιζαρούλι κλπ.

σκαλουκέφαλουν [το] = το κεφαλόσκαλο. 

σκαμνί [το] πληθυντ. τα σκαμνιά και υποκοριστικό τα σκαμνάκια = ξύ-
λινα καθίσματα για την κουζίνα και γύρω από το τραπέζι [τον σοφρά], 
όπου κάθονταν τα παιδιά για το φαγητό. Εκτός από τα σκαμνιά κάθονταν 
επίσης πάνω σε δέρματα [τομάρια] ζώων [κατσικιών, αρνιών] και βέβαια 
σταυροπόδι, οι μικροί, όπως και οι μεγάλοι.

σκαντούκιν [το] = είδος μυριστικού χόρτου για πίτες και περέκια.

σκάννου [ρ.] = σκάω, διαρρηγνύω-διαρρηγνύομαι.

σκαντήλιν [το] = το σχοινί με το οποίο μετρούν το βάθος της θάλασσας, 
τον βυθό. 

σκάρος [ο] = το ψάρι σκάρος, που ήταν πολύ αρεστό στους Λιβισιανούς.

σκαρπίνια [τα] = τα γιορτινά παπούτσια των Λιβισιανών [τα καθημερινά 
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τους ήταν τα «γεμενιά» [βλέπε λέξη].

σκαμπίλι [το] = το σκαμπίλι, ο κόλαφος, αλλά στα Λ.κυρίως το είδος του 
τυχερού παιχνιδιού με τραπουλόχαρτα, πολύ αγαπητό στους Λιβισιανούς 
ιδιαίτερα τις Γιορτές των Χριστουγέννων, [αλλά και σε όλες τις εποχές 
και με κάθε ευκαιρία γιατί οι Λ. ήταν μεγάλοι «χαρτοπαίχτηδοι κι κου-
μαρτσίδοι»].

σκαπουλά[αί]ρου [ρ.] = διαφεύγω, δραπετεύω, [τη] γλιτώνω [φράση: 
«τη σκαπούλαρε» = έφυγε, διέφυγε, τη γλίτωσε].

σκατουκουταλάς [ο] = ο ραδιούργος, ο ανακατώστρας [κουταλάς στα Λ. 
= η μεγάλη κουτάλα] παράγωγα: σκατουσβουγγαλιέδιν [το] = η σκατω-
μένη σκούπα-πανί του φούρνου.

σκέλλια [τα] = τα σκέλη, τα πόδια, οι μηροί [παροιμία: «κι τα μιταξουτά 
βρακιά / πιδέξια σκέλλια θέλουν»] 

σκιλλιά [η] = το βήμα, η δρασκελιά.

σκιτζής [ο] = ο αδέξιος τεχνίτης [τούρκ. eskiei].

σκλιτάδα [η] [ή και σκλητάδα] = το σόι, η σειρά, η οικογένεια [Ν. Αν-
δριώτης: «Το Ιδίωμα» σελ. 95 και στο παραμύθι της «Πεντάμορφης 
Χρυσομαλλούσας» σελ. 109:... «δεν είχαν κανέναν στη ζουήν από την 
σκλιτάδαν τους»...].

σκουλλίν [το] = το τσουλούφι των μαλλιών [ετυμ. υποκοριστικό του 
αρχ. σκάλλος] [φράση: «μαλλιά-σκουλλιά» = φύρδην μύγδην]. Επίσης 
«σκουλλίν» ονόμαζαν το ακατέργαστο υλικό για την κατασκευή ενός εί-
δους σχοινιού.

σκουλούκια [τα] = οι μεταξοσκώληκες που έτρεφαν οι Λ. νοικοκυρές για 
τα μεταξωτά τους υφάσματα [η περιγραφή της σηροτροφίας στο Λ.περι-
γράφεται από τον Κ. Λαμέρα].

σκουρπίδια [τα] = τα σκορπίδια, τα σκορπίσματα [βρισιά: «πρε άμι στα 
σκουρπίδια» ή επίσης «σκουρπίστου απού δω»]. Επίσης «σκουρπίδια» 
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έλεγαν ένα είδος χόρτου που μάζευαν από το Βάλτο [την Μπρεξίζα] οι 
ΝεοΜακρηνοί που τα μαγείρευαν και τα έτρωγαν με σκορδαλιά.

Σκυλλαρούδα [η] = 1) μια από τις 15 γειτονιές του Λιβισιού, 2) «της 
σκυλλαρούδας τα λαυκιά» [τα άγρια καρώτα της σκυλλαρούδας] που 
τα ξύνανε και κάνανε αλοιφές [μαχλέπια] για τις πληγές.

σκυλλόδοντουν [το] = ο κυνόδους.

σκυλλοκατουρίδα [η] = η φλεγμονή με συλλογή πύου στο πέλμα [από-
στημα πέλματος]. Πίστευαν ότι προκαλείται από μόλυνση μετά από χτύ-
πημα σε μέρος όπου έχει κατουρήσει σκύλος. Θεραπεία: έβαζαν κοπανι-
σμένο καράβολα [σαλίγκαρο] ή μαχλέπι [αλοιφή με μαστίχα ή κερί] και 
λάδι.

σκυλλόμυια [η] = η σκυλόμυγα.

σκυλλοπρόσωπους [ο] = ο σκυλοπρόσωπος.

σκουτέλλιν [το] = πήλινο βαθύ πιάτο.

σκουτήννουμου [ρ.] = μου έρχεται σκοτοδίνη, λιποθυμώ, χάνω τον κό-
σμο. [φράση περιπαιχτική για τα παιδιά: «τσαουλιέδιν κι νιρόν / κι 
σκουτήστιν του μουρόν» = φασκομηλιά και νερό / γιατί σκοτίστηκε το 
παιδί].

σκουτήρα [η] = η σκοτοδίνη [στις «Κατάρες κατ’ Αντιλαβήν» ο Κ. 
Λαμέρας διασώζει μια από αυτές: «τύφλις-σκουτήρις / κι μαύρις 
ι-σταφίδις» = τύφλες-σκοτήρες / και μαύρες σταφίδες].

σοινίκιν [το] = είδος μέτρου καρπών [μσν. το χοινίκιον] [Ν. Ανδριώτη 
«Το Ιδίωμα» σελ. 95]. 

Σόκκια [τα] = παραλιακό λιμάνι της Μ. Ασίας απέναντι από τη Σάμο, 
από όπου έφευγαν οι πατριώτες και οι δραπέτες από τα «αμελέ ταμπου-
ρού», τα «τάγματα εργασίας» των Τούρκων, προς την Ελλάδα.

σοκκού [το] = ο ξύλινος κόπανος με τον οποίο οι Λ. βυρσοδέψες επεξερ-
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γάζονταν τα δέρματα [πετσιά] στο Λιβίσι.

Σόλυμοι [οι] = οι πρώτοι κάτοικοι της Λυκίας, φύλα σημιτικά από τη 
Φοινίκη.

σοοξούζης [ο] = ο άτυχος άνθρωπος.

σορφαττουρίν [το] = ο μικρός σοφράς.

σοφράς [ο] = το χαμηλό, συνήθως στρογγυλό τραπεζάκι όπου τρώγανε 
οι Λ. καθισμένοι γύρω, σταυροπόδι. [τούρκ. sofra].

σουβατού [ρ.] = σοβατίζω, αλλά και μτφ. στρώνω π.χ. το μουστάκι μου, 
τα μαλλιά μου κλπ.

σουκάρτιν [το] = το σωκάρδι, το χιτώνιο χωρίς μανίκια.

σουλήνα [η] = είδος οστρακοδέρμου από τα θαλασσινά των Απόκρεω.

σουλήνας [ο] = ο σωλήνας του νερού της βροχής, που από το δώμα το 
«έπιαναν» και το αποθήκευαν στη γιστέρνα, τη δεξαμενή νερού του σπι-
τιού. 

σουλού [ο] = ο νερουλός, ο άνοστος [τούρκ. λέξη] και πρώτο συνθετικό 
πολλών οικογενειακών επιθέτων: Σουλουγιώργης, Σουλαντώνης κ.ά. 

«σουλουνού κι κουλουνού» [έκφραση καθημερινής ομιλίας και παραμυ-
θιών] = σεινάμενος-κουνάμενος [παροιμ. Π1, αρ. 1195: «Ηπήιν κι ίρτιν 
σουλουνού κι κουλουνού, τα χρίδια φουρτουμένους» [φορτωμένος].

σουλουντράνια [τα] = οι γραμμές, τα ξεφτίδια στους τοίχους. 

σούμα [η] = το άθροισμα, αλλά και το πρώτο ρακί από το ρακοκάζανο 
[και βέβαια όχι το καλύτερο].

σουμάκιν [το] = το ρουδί, «ο ρους ο βυρσοδεψικός», ένα χόρτο που 
το χρησιμοποιούσαν στην κατεργασία των δερμάτων οι παπουτσήδες-
βυρσοδέψες του Λ. και της Μ.
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σουμουντήννουμου [ρ.] = ταλαιπωρούμαι.

σουνουτεύου [ρ.] και ουσιαστ. το σουνούτεμα = περιτέμνω και περιτομή, 
και σουνουτεμένος = ο αλλόπιστος.

σουππάς [ο] = το γαϊδουράκι [παροιμία Π1, αρ. 277: «Σαγ γιράσει η 
σουππάς γένιτι γάδαρους», αλλά και το αλογάκι [το πουλάρι κατά τον 
Ν. Ανδριώτη «Το Ιδίωμα» σελ. 103], επίσης το μικρό της καμήλας [το 
καμηλάκι] που συνηθέστερα το ονόμαζαν «τουρουμάκι».

σουπάνια [τα] = η καθημερινή φορεσιά των γυναικών του Λ. Αποτελού-
νταν από την πουκαμίσα, μακριά, βαμβακερή [κενεράτη], που έφτανε 
μέχρι τους αστραγάλους, πάνω από αυτήν το σουπάνι [μακριά φούστα], 
γελεκάκι και ασημένια πουκνιά [αγκράφες].

σουραχί [το] = το μικρό πήλινο λαγήνι με μακρύ ρύγχος [τα πήλινα αυτά 
σκεύη τα έφτιαχναν Τούρκοι τεχνίτες στους Τόντηδες, τουρκοχώρι κοντά 
στο Λιβίσι] [τούρκ. sürahi].

σουρουξής [ο] = ο κλέφτης [έφτασε ως εμάς το σουρουξής με την έν-
νοια του κλεφτάκου, του μικροέμπορα, που παίρνει τα αγροτικά προϊό-
ντα μπιρ παρά στο παζάρι]. 

Σούσα [η] = το ακριτικό τραγούδι της εποχής των Σαρακηνών πειρατών. 
[βλέπε: «Λαογραφικά»].

σουσούνι [το] = ο θύσανος των ανθών [του κρεμμυδιού κ.ά.].

«Σούστα» [η] = ο «εθνικός χορός» του Λ. και της Μ., ο επίσημος χορός 
του γάμου, του Πάσχα κλπ. Δύο βήματα δεξιά και ένα αριστερά. Στον 
χορό, στη σούστα, πιάνονταν με ειδικό τρόπο: το αριστερό χέρι κάτω 
από το δεξί του επόμενου, εναλλάξ άντρες και γυναίκες, ο πρώτος και ο 
τελευταίος πάντοτε άντρας. Στη σούστα τραγουδούσαν δίστιχα ερωτικά, 
επαινετικά, «πεισματικά», επαναλαμβάνοντάς τα όλοι μαζί.

Σούτα [η] = περιοχή στην είσοδο του Λιβισιού από Μάκρη [το Πιρνάριν 
δεξιά και αριστερά η Σούτα].
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Ο χαρακτηριστικός τρόπος που «πιάνονταν» για να χορέψουν τη Σούστα 
(φωτ. Βέρα Τζουμελέα).

σουτές [ο] = είδος [χορού] πόλκας. Τα ζευγάρια κρατημένα από το ένα 
χέρι έκαναν 3 βήματα μπροστά, άλλαζαν χέρι, έκαναν άλλα 3 βήματα 
πίσω και μετά αγκαλιασμένοι χόρευαν την πόλκα, και ούτω καθεξής [Ν. 
Καραγωργίου σελ. 27].

σούτος [ο] = παιχνίδι της Πρωτοχρονιάς με νομίσματα που τα έριχναν 
από απόσταση [«Λαογραφικά» σελ. 58].

σούτσιν [το] = η συστολή, η ντροπή [παροιμ. Π1, αρ. 1366: «Έρχουμου 
μι του σούτσιν» = έρχομαι με συστολή].

σουφρουμένους [ο] = ο συνωφρυομένος.

σοφίτης [ο] = η αρρώστια, η «ασθένεια» από διασκελισμό [λαογρ.]. 

σπάσμαν [το] = η κήλη, και πούζα.

σπαχής [ο] = ο ιππέας.

σπιλαδεύγουμου [ρ.] [από το ρ., πιλατεύω-πιλατεύομαι] = τυραννιέμαι 
[παροιμ. Π1, αρ. 1154: «τυραννιούμου κι σπιλαδεύγουμου»].

σπιουνιά [η] = η κατάδοση, η πράξη του να καταδίδει κανείς κάποιον 
στις αρχές, σε κάποιους.
 
σπιτότοπους [ο] = το οικόπεδο.

σπουθάννου [ρ.] = βιάζομαι, σπεύδω, επείγομαι [παροιμ. Π1, αρ. 1082: 
«Η σκύλλα σπουθάννει κι τυφλά κουλούκια κάμνει» = η σκύλα βιάζε-
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ται [να γεννήσει] και κάνει τυφλά κουτάβια].

σπουθή [η] = η βιάση, η σπουδή.

σταθούριν [το] = το φυτό αμάραντος [;].

σταματηχτός [ο] = ο όρθιος [φράση: «σηκώννουμου σταματηχτός» = 
σηκώνομαι όρθιος].

στάφνη [η] = η στάθμη, το νήμα των οικοδόμων με το οποίο χαράζουν 
την ευθεία γραμμή.

σταφνίζω [ρ.] = παθαίνω διάστρεμμα [του ποδιού, του χεριού κλπ.] ου-
σιαστικό: το στάφνισμα = το διάστρεμμα.

σταχώννου [ρ.] = βιβλιοδετώ, κάνω βιβλιοδεσία, ράβω με κλωστή τη 
ράχη ενός βιβλίου, τετραδίου [ουσιαστικό: το στάχωμα = επενδύω τα 
εξώφυλλα ενός βιβλίου, τετραδίου κλπ. με μια κόλλα χαρτιού].

στειλιάρι [το] = το ραβδί, το ξύλινο μέρος της αξίνας κλπ. 

στέρνα [η] = η στέρνα [τις στέρνες των σπιτιών μέσα στις οποίες μά-
ζευαν το νερό της βροχής από τα δώματα τις ονόμαζαν «γιστέρνες»].

στηθόπαννουν [το] = ο στηθόδεσμος.

στιμαίρου [ρ.] και στιμαρίννου [ρ.] = εκτιμώ, τιμώ, λογαριάζω, υπολή-
πτομαι, υπολογίζω [επίσης και στιμάρου [ρ.] κατά τον Μιχ. Μουσαίο].

στίμη [η] = η φόρα, η δύναμη [φράση: «έβαλα στίμη να τον περάσω» = 
έβαλα τα δυνατά μου για να τον περάσω].

στοιβιά [η] = θάμνος αγκαθωτός για προσάναμμα [η αφάνα].

στραβάρις [οι] στον πληθυντικό = οι στραβομάρες, τα λάθη, οι λανθα-
σμένες ενέργειες [παροιμ. Π1, αρ. 1272].

στρακκουμένους [ο] η στρακκουμένη, το στρακκουμένουν = ο και η 
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μπλαστρωμένος-η, το μπλαστρωμένο [παροιμ. Π1, αρ. 238: «στρακκου-
μένη βυτίνα» = η μπλαστρωμένη στάμνα, και το σχόλιο της Καλ. Μ-Μ.: 
...«όταν μια στάμνα ήταν ραγισμένη, έκαναν ένα μπλάστρο από αυγό 
και μπαμπάκι και το κολλούσαν στο ράγισμα»].

στουλούππα [η] = η τολύπη.

στούμπους [ο] = ο βλάκας.

Στούμπους [ο] = το Κέντρο, η Αγορά του Λιβισιού.Γύρω είχε καφενεία, 
εμπορικά και βέβαια στην πλατεία δέσποζε ο ναός των Ταξιαρχών. Το 
«στούμπος» γίνεται από τη λέξη τύμβος, «εις τον τύμβον» = στούμπους. 
Μια άλλη σημασία του «στούμπους» είναι ο ξύλινος κόπανος. 

Στούμπου [του] η Λάκκα = Κοντά στον Στούμπο υπήρχε λάκκος βαθύς 
από όπου οι Λιβισιανοί έπαιρναν το χώμα για τα δώματα, την τάρκιλλη 
[άργιλο]. Όταν αυξήθηκε ο πληθυσμός, τάρκιλλη και κερένιν [βλέπε 
λέξη] έπαιρναν και από άλλα μέρη [Κεραμιά κ.α.].

στούππενους [ο] θηλ. η στούππενη = π.χ. η στούππενη βράκα = η βράκα 
από στουπί, από χοντρό πανί δηλ. [παροιμία: «Μι τα δυο στραβά νε-
γκέλλια / κι τη στούππενη τη βράκα»].

στούππωμαν [το] = το σφράγισμα, ο επιπωματισμός.

στουππώνου [ρ.] = πιέζω ασφυκτικά, στοιβάζω.

στραβουμαλάρτακας [ο] = το σπυρί με έντονη φλεγμονή και έμβολο, ο 
δοθιήν, η επιμολυνθείσα ακμή.

στραβουμάρα [η] = η τύφλωση και μτφ. η στραβομάρα.

στραβουλαίμης [ο] = ο στραβολαίμης.

στραβός [ο] = ο τυφλός [τούρκ. κιόρης].

στράκιν [το] = το τούβλο.
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στρασές [οι] = θάμνοι όπου έδεναν τα «πανάκια» οι Μακρηνοί στο 
δρόμο ανεβαίνοντας το καλοκαίρι στο Λιβίσι, για να αφήσουν πίσω την 
ελονοσία.

Στρατολογίες χριστιανών = με το Χουριέτ, το νέο Σύνταγμα του 1908, 
άρχισαν οι στρατολογίες των χριστιανών της Μ. Ασίας. Το 1913: στρα-
τολογία εφέδρων, 1914: στρατολογία ανδρών μέχρι 50 ετών, στα τάγ-
ματα εργασίας. Όσοι ήθελαν να εξαγοράσουν τη θητεία τους πλήρωναν 
40 λίρες για ένα χρόνο. Πολλοί δραπέτευαν και συλλαμβάνονταν ή τους 
σκότωναν. Μετά τη συνθήκη των Σεβρών το 1920 άρχισαν να επιστρέ-
φουν στα σπίτια τους όλοι οι επιζήσαντες στρατιώτες, αλλά με τη μικρα-
σιατική εκστρατεία άρχισε πάλι η στρατολόγηση των χριστιανών ως 50 
ετών [Ν. Καραγεωργίου σελ. 45].

στρόππακας [το] = το γρουμπούλι στο στρώμα, ή στο σώμα [χέρι, πόδι 
κλπ.].

στρόππους [ο] = παιδικό παιχνίδι και ποινές με χτυπήματα με την άκρη 
της ζώνης, όπως στο «λουρί της μάνας».

στρουβιάννου [ρ.] = στρίβω, χαϊδεύω το μουστάκι μου. [δίστιχο: «του 
μουστάκιν μου στρουβιάννου / εν μι χέννει μι καμιά»].

στρούβιασμαν [το] [από το ρ. στρουβιάνου] = στρίβω, συστρέφω τα 
βρεμένα ρούχα για να τα απλώσω να στεγνώσουν, το στέγνωμα με αυτό 
τον τρόπο των βρεγμένων ρούχων. 

στρουμπανίννου [ρ.] = τουμπανιάζω, χτυπάω ανηλεώς, και το ουσια-
στικό: στρουμπάνισμαν [το] = χτύπημα δίχως έλεος.

στρουμπούνα [η] = το ρόπαλο, η γκλίτσα, η μαγκούρα του τσοπάνου 
[παροιμία: «μάνα βαρέθηκα σκολειά / κι δέκι μου στρουμπούνα»].

στύψη [η] = είδος γύψου [παροιμία: «τη στύψη κι αν τη βράσεις / ζά-
χαρη εν γένιτι» = τη στύψη κι αν τη βράσεις / ζάχαρη δεν γίνεται].

σύκα [τα] = στο Λ. υπήρχαν τεσσάρων ειδών σύκα. Σχετικά είδη σύ-
κων: τεβληκκαρά συκάλλις, τα άσπρα, τα μώρικα [ραβδωτά] και οι 
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«απουρκούνις» = τα πρώιμα σύκα. Στάδια ωρίμανσης των σύκων: λίθια 
[άγουρα], ώριμα, και μαραλλούδια [μαραμένα, υπερώριμα]. Για να δια-
τηρήσουν τα σύκα για το χειμώνα τα έψηναν στο φούρνο, και άλλα τα 
πέρναγαν σε βούρλα και τα έκαναν «τσαπέλλις». Τα σκασμένα σύκα, τα 
«γάρουλα», τα έκαναν ρακί.

συκαμνιά [η] = η μουριά. Υπήρχε επίσης και ένα είδος μουριάς, η «βα-
τσινιά» που έκανε μαύρα μούρα και που τον χυμό τους τον είχαν θερα-
πευτικό για τις άφτρες [κάφτρες] της αφθώδους στοματίτιδας.

συκιά [η] = η συκιά ή συκαμινιά, και σύκο [υποκοριστικό: το συκαλλάκιν].

συλημήνικους [ο] = ο συνομήλικος.

Σύλλογοι ΜακρηνοΛιβισιανών = Τα έτη 1955 και 1956 ιδρύθηκαν οι 
ΜακρηνοΛιβισιανοί σύλλογοι «Τελμησσός» [1956] και «Γλαύκος» 
[1955] που εξέδωσαν τις εφημερίδες «Η Μάκρη» [1957] και «Φωνή 
του Λιβισιού και της Μάκρης» [1958] αντίστοιχα. Από την ένωση των 
δυο αυτών συλλόγων προήλθε ο σύλλογος «Ένωσις Μακρηνών και Λι-
βισιανών η Μάκρη», που το 1960 εξέδωσε την εφημερίδα «Λιβίσι», 
μέχρι το 1967 [1960-1967].

συμπάθηση [η] = η συμπάθεια.

Σύμπολον [το] = κολπίσκος κοντά στο Βαΐ [τούρκ. Ολί-Ντενίζ = Νεκρά 
Θάλασσα] με πολύ ήσυχο και όμορφο λιμανάκι που δεν φαινόταν ανοι-
χτά, γιατί είχε μπροστά ακρωτήριο. Στο βάθος του κολπίσκου φαίνονταν 
καταποντισμένα αρχαία ερείπια από τη δραστηριότητα του ηφαιστείου 
του άη-Κατακαλμάζη. Λέγεται ότι η λέξη προέρχεται από την παρα-
φθορά της λ. «συμβούλιο», γιατί τα καταποντισμένα εκείνα κτήρια ήταν 
δημόσια κτήρια, όπου έκαναν συμβούλια οι πρόκριτοι των γύρω πόλεων 
τα αρχαία χρόνια.

σύμψυχον [το] = μυριστικό του κήπου.

συναρτώννου [ρ.] = διορθώνω [ουσιαστ. συνόρτωμαν [το] = η διόρ-
θωση].
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Το Σύμπολον (Νεκρά Θάλασσα - Ölü-Deniz).

συνάγιν [το] = η καταρροή, το συνάχι.

συνάφιν [το] = η συντεχνία, η παρέα, η συμμορία.

συναώδιν [το] και συνοούδιν [το] = η σύνοδος, η συναγωγή, το συμβούλιο.

συνδαυλίζω [ρ.] = συντηρώ τη φωτιά στο τζάκι [συν-δαυλίζω].

συννύφισσα [η] = η συνυφάδα.
 
συνονόματος [ο] = αυτός που έχει το ίδιο όνομα.

συνουρίννουμου [ρ.] = συνερίζομαι, φιλονικώ.

σύντεκνος [ο] = ο ανάδοχος, ο νουνός. [και συντέκνισσα = η νουνά].

Συντεχνία παπουτσήδων [ταπάκηδων] της Μάκρης = Είχαν δικό τους 
κοινό Ταπάκ-Χανέ [βυρσοδεψείο] στη Μάκρη. Γιόρταζαν των Φώτων όπου 
πήγαιναν στο Κορδόνι ομαδικά σαν συντεχνία, όπως και τη Μ. Παρασκευή 
στον Επιτάφιο και του αγίου Νικολάου. Είχαν προστάτισσα την αγία Βαρ-
βάρα, επίσης κοινό ταμείο, και συνήθως συγγένευαν μεταξύ τους.
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συντιλεύγουμου [ρ.] = συντελώ.

συντρέχου [ρ.] = βοηθώ, αλλά στο γ΄ πρόσωπο έχει την έννοια του «συμ-
βαίνει».

συντρουβουλού [ρ.] = ρίχνω, πετώ μακριά [μια πέτρα π.χ.], αλλά με αγα-
νάκτηση, εκσφενδονίζω.

συντυχαίνω [ρ.] = συναπαντώ.

συντυχιά [η] = το συναπάντημα, η συνομιλία, η συν-διάλεξη.

συρμάδα [η] = η γραμμή.

συρμός [ο] = ο δρόμος, το ίχνος [παροιμία Π1, αρ. 510: «θουρού του 
φιδιού τουν συρμόν» = βλέπω το δρόμο, τα ίχνη του φιδιού].

συφταίνου [ρ.] [παθητ. φωνή: συφταίνουμου] = προφταίνω, προλαμ-
βάνω, επαρκώ. 

συχχαριατού [ρ.] = συγχαίρω, δίνω καλή είδηση [ουσιαστικό: τα συχχα-
ρίκια, επίθ. συχχαριατής = είδος πεταλούδας]. Παροιμία: «Έφυιν σαν 
τουν συχχαριατήν μέσ’ του καντήλιν», και συχχαριάτισμαν [το] = οι 
καλές ειδήσεις, όπως και συχχαρίκια [τα] = οι καλές ειδήσεις.

σφαλού [ρ.] [και ζβαλού [ρ.] = κλείνω [π.χ. «σ[ζ]βαλού τα μάτια μου», 
επίσης: ...«βρίσκει την πόρτα σβαλιχτήν κι τα κλειδιά παρμένα»... 
[από το Μοιρολόι της Μ. Παρασκευής].

σφερτασού [τα] = η σκευή [π.χ. τα τάσια με το σκέπασμά τους]. Από 
το παραμύθι της «Πεντάμορφης Χρυσομαλλούσας»... «τα σφερτασού 
ήταν ι-χρυσά κι άνθρωπους πάλι εφ’ φαίνιτι» = τα τάσια του [τα σκεύη 
του] ήταν χρυσά, αλλά και πάλι άνθρωπος δεν φαίνεται].

σφουγγαλλού [ρ.] και ζβουγγαλλού = σκουπίζω, σφουγγίζω [αίνιγμα: 
...«η Μαρούλλα σφουγγαλά / η καλόμοιρους τα βάλλει / κι η κακόμοι-
ρους τα βγάλλει» = η Μαρούλα [= η γλώσσα] σκουπίζει / ο καλόμοιρος 
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[= το στόμα] τα βάζει και ο κακόμοιρος [= ο πισινός] τα βγάζει]. 

συχ[χ]ουρνώ [ρ.] = συγχωρώ, λέω «Θεός σχωρέστον», κάνω μνημόσυνο 
[έκφραση: «πάρε [κόλυβα π.χ.] να συχχουρνάς»].

σώγαμπρος [ο] = ο γαμπρός που πήγαινε και έμενε στο σπίτι της νύφης. 
Αυτό γινόταν όταν η νύφη ήταν μοναχοκόρη ή δεν υπήρχε πατέρας στο 
σπίτι. Ο σώγαμπρος αναλάμβανε όλες τις υποχρεώσεις του σπιτιού. Σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις δεν ήταν υποτιμητικός ο όρος «σώγαμπρος» .

σώννου [ρ.] = συμπληρώνω, φτάνω, αποτελειώνω, τελειώνω [π.χ. «σώ-
θηκε το λάδι» = μας τέλειωσε το λάδι] και βέβαια, σώζω.

σωτίς [το] ή σουτές [ο] = είδος χορού [είδος πόλκας].
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ταάριν [το] = ο ψυκτήρας της συσκευής που βγάζουν το ρακί. [λέγεται 
και «λαμπίκους»] [ετυμ. δοχάριν = δοχείον-δοάριον-τοάριον-ταάριν].

τάαρις [αντίστοιχο του «μή[γ]αρις ή μήαρις»] [επίρ.] = μήπως, τάχατες 
[παροιμ.: «μηάρις [ταάρις] κι εν ήμουν ι-νιός, κι εν ήμουν παλληκάριν 
/ μηάρις [ταάρις] κι εν ιγύριννα την νύχταν μι φιγγάριν»]. 

ταβιρτού [ρ.] = σκορπίζω [από το παραμύθι «Το πιπίλισμα του βασιλό-
πουλου από το δράκο»... «πάει η δράκους κι ταβιρτά [σκορπάει] του 
βουνίν»].

ταβούλιν [το] = το νταούλι.

ταγάνιν [το] = το φαγητό [πιθανώς από το ρ. τα[γ]ίζω] [από το παραμύθι 
«Το πιπίλισμα του βασιλόπουλου από το δράκο»: ...«Του βράδιν έδιιν 
την μιαν πέρτικαν ταγάνιν [φαγητό] κι ιγένουνταν πάλιν όφις»]...

ταγαρτζίκιν [το] = ο μάρσιππος [ταγατζίκιν = το μικρό ταγάρι πιθανώς].

ταγιάν [προστακτικό μόριο] = μπρός, εμπρός [φράση: «ταγιάν καρ-
δούλα μου, ταγιάν» = εμπρός καρδούλα μου, εμπρός [και πιθανώς, τα-
γιάντα = άντεχε].

ταγιαντού [ρ.] = αντέχω, υπομένω.

ταγίννου [ρ.] = ταΐζω και τάισμαν [το] = η σίτιση.

ταγκαλάκιν [το] = ο άταχτος πολεμιστής, [αλλά και στην Ντάμα [το παι-
χνίδι] ταγκαλάκιν = ο ελεύθερος σκοπευτής].

τάγρα [η] = η τσιμπίδα, η λαβίδα με την οποία έβγαζαν τα δόντια οι κου-
ρείς.
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τάδες [ο] = ο τάδε [συνήθως: «ο τάδες, ο δείνα[ς]»

τάζα [η] = το λαγωνικό [παροιμία Π1, αρ. 1101: «απουστάν ιγένηκις 
τάζα, τσούκιλα έπιασις έναν λαγόν;»] 

τάζω [ρ.] = υπόσχομαι.

ταή [η] = το [ημερήσιο] σιτηρέσιο, η τροφή των ζώων.

ταΐνι [το] ή και ταχίνι = τρόφιμο από πολτοποιημένο και παρασκευα-
σμένο σισάμι, πολύ θρεπτικό.

τακκιάννου [ρ.] = φιλιώνω, «τα βρίσκω», ταιριάζω, και τάκκιασμα [το] 
= το ταίριασμα.

τακκούμιν [το] = το εξάρτημα υποζυγίου [τούρκ. takim] [από το παρα-
μύθι «Η Πεντάμορφη Χρυσομαλλούσα»... «η βασιλλιάς φέρνει του 
τακκούμιν τ’ αζού» = ο βασιλιάς φέρνει το εξάρτημα του ζώου]...

τάκωμα [το] = το μπούκωμα της πόρτας [του ανεμολόγου] του καμινιού 
[των ξυλοκάρβουνων] με κλαριά και πέτρες.

ταλαβέριν [το] = το νταραβέρι, η δοσοληψία.

ταλάκα [η] = η διογκωμένη σπλήνα, και ταλακιάρης = ο σπληνιάρης.

«τ’ αλάργου» = το μακρινό ταξίδι, μακριά [φράση: «έφυιν τ’ αλάργου» 
= πήγε στην ξενιτειά για δουλειές].

ταλασούρια [τα] = οι δεξαμενές όπου οι Λ. κατεργάζονταν τα δέρματα 
[«πιτσιά»], το χειμώνα, για να τα χρησιμοποιήσουν στην υποδηματο-
ποιία. Οι δεξαμενές αυτές ήταν «υπό την οικίαν», δηλ. στο υπόγειο των 
σπιτιών [Κ. Λαμέρας].

ταμάμ [επιφώνημα] = επιτέλους, αρκετά, ως εδώ και μη παρέκει.

τ[τ]αμάχιν [το] = η πλεονεξία, και ταμαχιάρης = ο πλεονέκτης στη δου-
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λειά, ο δουλευταράς.

ταμπάκης [ο] = ο βυρσοδέψης [τούρκ. tabak].

ταμπίχιν [το] = η διαταγή [τούρκ. tenbih] [Ν. Ανδριώτης «Το Ιδίωμα» 
σελ. 103].

ταμπλάς [ο] = η συμφόρηση, το εγκεφαλικό.

ταννάς [ο] = ο ταύρος [τούρκ. tana].

ταννίου [ρ.] αόριστος: τάννισα = αγγίζω, άγγιξα [μοιρολόι:... «μην ταν-
νίσιτι τ’ αγγελικόν το σώμαν» = μην αγγίξετε το αγγελικό το σώμα]...

Ταξιάρχης = Ο μητροπολιτικός 
ναός του Λιβισιού. Χτίστηκε 
ανάμεσα στα 1865-1875 όπως 
και ο αη-Νικόλας της Μάκρης 
από εισφορές των κατοίκων 
που είχε διοργανώσει η Δημο-
γεροντία. Στο χτίσιμο των δυο 
αυτών ναών πρέπει να πήρε μέ-
ρος και ο πατέρας του Κων/νου 
Λαμέρα, ως τεχνίτης, που ήρθε 
οικογενειακώς από την Τήνο, 
όπως και ο πατέρας του δάσκα-
λου Σάββα Πασχαλίδη, Στέργιος 
Πασχαλίδης, κατά μαρτυρία του 
ίδιου του Σάββα Πασχαλίδη. Ο 
ρυθμός του ναού καθαρά λυ-
κιακός, είχε κωδωνοστάσιο με 
την περίφημη καμπάνα του Τα-
ξιάρχη [είχε τρεις καμπάνες, η 
μεγάλη ήταν το καύχημα των 
Λιβισιανών και χτυπούσε Μ. 
Εβδομάδα, Πάσχα και Χριστού-
γεννα, η μικρή χτυπούσε για την 
προσέλευση των μαθητών στα 

Η εκκλησία του Ταξιάρχη. Οι ίδιες καμάρες στον 
εξωνάρθηκα. Μεγάλη βοτσαλωτή αυλή με σχέ-
δια και, πάνω από την πλαϊνή είσοδο, ένας μαρ-
μάρινος ολόγλυφος αετός. (Από το βιβλίο «Ιω-
νία. Οι Έλληνες στη Μικρασία», εκδ. Αδάμ.).
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σχολεία του Λιβισιού και η τρίτη ήταν βοηθητική]. Η καμπάνα του Ταξι-
άρχη ήταν το ένα από τα «τρία καλά του Λιβισιού: ο Μιχ. Μουσαίος, 
η καμπάνα του Ταξιάρχη και ο Χριστοφής ο βγιλιτζής». Το προαύλιό 
του ήταν στρωμένο με βότσαλα της θάλασσας πολύχρωμα, όπως και το 
προαύλιο της Κάτω Παναγιάς [της Πυργιώτισσας]. Στο προαύλιο του Τα-
ξιάρχη ήταν οι τάφοι του Μιχ. Μουσαίου με την επιγραφή: «Ενταύθα 
αναπαύεται το της πατρίδος κλέος / ο γηραιός διδάσκαλος / ο Μιχαήλ 
Μουσαίος» και ο τάφος της Καλλιόπης Λουιζίδου, συζύγου του Χατζη-
Νικόλα Λουιζίδη.
Το ψηφιδωτό του Ταξιάρχη αποτελούνταν από 4 σειρές με μαύρα βότσαλα 
της θάλασσας, που σχημάτιζαν 2 διαδρόμους πλάτους 2,5-3 μέτρων, αυ-
τοί αρχίζανε από την είσοδο της εκκλησίας και καταλήγανε ο ένας στην 
είσοδο του προαυλίου και ο άλλος κάτω από το κωδωνοστάσιο. Μια με-
γάλη παράσταση με κόκκινα βότσαλα παρίστανε δικέφαλο αετό, και στο 
κεφάλι των αετών σχηματιζόταν στέμμα με την ημερομηνία 1910.

ταξιλτάρης [ο] = ο ληξίαρχος.

τάππα [η] = το βούλωμα, το σφράγισμα [από το ρ. ταππώνω-τάππωσα], 
αλλά τ[τ]απάκης [ο] = ο βυρσοδέψης-παπουτσής.

Ταπάκ-Χανέ [το] = το κοινό βυρσοδεψείο των ταπάκηδων της Μάκρης.

τάρα [η] = το απόβαρο.

ταρακίνιν [το] = το σκουφάκι.

ταραπολούσα [η] = το μεταξωτό μαντήλι που τύλιγαν στη μέση στη νυ-
φική στολή. Ήταν ζώνη μεταξωτή που κατέληγε σε κρόσια.

ταρίν [το] = είδος τροφής των ζώων, ο καρπός, επίσης το σόργο των σά-
ροθρων [τούρκ. tari].

τάρκιλλη [η] = η άργιλος, ένα χώμα ειδικό για το δώμα που το φέρνανε 
από του Στούμπου τη Λάκκα κατ’ αρχήν και μετέπειτα από άλλα μέρη 
[Αγία Παρασκευή, Κεραμιά, Απόφορα [από το τούρκικο νεκροταφείο] 
και αλλού. Το φθινόπωρο με τις πρώτες βροχές το χώμα αυτό το έστρω-
ναν στο δώμα με το κυλίντρι για μη στάζει η στέγη του σπιτιού.
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τ[τ]αρλάς [ο] = ο αγρός [πληθυντ. οι τ[τ]αρλάδοι] [παροιμία: «ήβριν 
ψάρια στους τ[τ]αρλάν του» = παράδοξη τύχη, πράγματα ανυπόστατα].
 
ταρταρού, και ταρμαρού [ρ.] = τρέμω [από το «Εγκυμοσύνη-Γέννηση-
Βρέφος» της Καλ. Μ-Μ. Μικρασιατικά Χρονικά τ. 14ος 1970 σελ. 52].

ταού [ρ.] = ταΐζω, τρέφω, δίνω τροφή [Ν. Ανδριώτης «Το Ιδίωμα» σελ. 67].

Ταρσανάς [ο] = νησάκι μέσα στον κόλπο της Μάκρης έκτασης 15 περί-
που τετραγωνικών χιλιομέτρων με σπίτια και 150-250 κατοίκους χριστια-
νούς. Καταπράσινο, με ελιές, αμυγδαλιές, συκιές, πουρνάρια κ.ά. Είχε 
150 περίπου καλλιεργήσιμα στρέμματα, χωράφια. Ο Ταρσανάς απέχει 15 
μίλια περίπου από τη Μάκρη μέσα στον κόλπο προς βορράν. Ταρσανάς 
σημαίνει ναυπηγείο, γιατί εκεί έφτιαχναν μικρά καΐκια. Απέναντι από 
τον Ταρσανά στη μικρασιατική παραλία ήταν το Κιουτζέκι, όπου είχε τα 
μεταλλεία του ο Χατζη-Νικόλας Λουιζίδης. Προ του Ταρσανά [από τη 
Μάκρη] ήταν το νησάκι Κιζίλ-Ατά δηλ. «Κόκκινο Νησί», που είχε φάρο 
στη δυτική του πλευρά.

τασσού [το] = το τάσι [τούρκ. tasi].

τάττας [ο] = ο ανάδοχος, ο νουνός [και νάννα = η νουνά] ή τέττα.

ταττίννου και ταττού [ρ.] = γεύομαι, δοκιμάζω [«τάττισί του» = δοκί-
μασέ το στη γεύση].

τατούρ-τακούρ [διηγηματικό επιφώνημα] = μια και δυο...

τάτ[τ]αρης [ο] = ο αγγελιοφόρος, ο ταχυδρόμος.

τ[τ]αχράς [ο] και ο μικρός ταχράς: το ταχραδάκιν = είδος πέλεκυ εξο-
λοκλήρου ατσάλινος με κεφαλή ημικυκλική και ρύγχος. Τους ταχράδες 
τους έφτιαχναν ντόπιοι σιδεράδες. Πολύ χρήσιμο εργαλείο για κλάδεμα 
και κόψιμο βεργών του αμπελιού κ.ά.

ταχταίρου [ρ.] αόριστος: ιτάχταρα = λακτώ, κεντώ, τσιγκλάω [από το 
παραμύθι «Η Πεντάμορφη και ο Δράκος»... «ιτάχταριν τ’ αζόν»... = 
λάχτισε, κέντισε το ζώο...]. 
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ταχτάς [ο] = το ξύλινο σήμαντρο με το οποίο καλούσαν τους χριστια-
νούς στην εκκλησία σε εποχές διωγμών της ορθοδοξίας [προ του 1865] 
[βλέπε Κ. Λαμέρα σελ. 31]. 

ταχταρίσματα = οι Λιβισιανοί είχαν μεγάλη αδυναμία στα παιδιά και 
ιδιαίτερα στα πολύ μικρά [στα βρέφη]. Τα έλεγαν «μουρά» και έπειτα 
«πιδιά» και «πιδάκια», τα αγόρια, και «κουργιά» και «κουράκια» τα 
κορίτσια. Τα νανούριζαν και τα ταχτάριζαν με πολλά τραγούδια, νανουρί-
σματα και ταχταρίσματα. Τα ταχταρίσματα τα έλεγαν όταν τα παιδιά, αγό-
ρια και κορίτσια, ήταν σε ηλικία να κρατηθούν στα πόδια ή και στα πιο 
μικρά, κρατώντας τα από τα χέρια και κουνώντας τα. Τα ταχταρίσματα 
ήταν δίστιχα τραγουδάκια, άρχιζαν με το «του μουρόν, του μουρόν» και 
κατόπιν συνέχιζαν με το: «του μουρόν θέλει χουρόν / τα βγιλιά δεν είναι 
δω» κ.ά., άλλα ταχταρίσματα ήταν τα: «του μουρόν του μηλιδόνιν / λεί-
βγουν του μι του λιμόνιν», και το: «απού μπρος βρουμά τσιλιάκας / κι 
απού πίσου κατρουλιάκας» κ.ά. [βλέπε: «Λαογραφικά» σελ. 48-50].

ταχτατζής [ο] = ο αγωγιάτης [τούρκικη λέξη].

ταχύ [το], και ταχιά = το πρωί [ταχιά, αντίθετο το βράδυ]. [παροιμία: 
«Το κρεμμύδι το ταχύ / κάνει τ’ άντερο παχύ / κι ένας σκόρτους την 
ημέραν / δίννει στην καρτιάν αέραν»].

τ[τ]έ [επιφώνημα] = Μπα; Τι λες; Για δες!

τεβληκ[κ]αρά συκάλλα = ο άνοστος και σαχλός άντρας [παροιμία Π1, 
αρ. 1476], αλλά και είδος σύκου [τεβληκαρά συκάλλα = οι άσπρες, άνο-
στες συκάρες].

τεγκεράκιν [το] = είδος σπάτουλας, ξύλινης μήκους 50 εκατ. περίπου 
που κατέληγε σε πλατύ άκρο και λεπτισμένο αρκετά για να περνάει κάτω 
από την πίτα και να την αναποδογυρίζει πάνω στο σάτσι.

τέγκιν [το] = ο όμοιος [φράση: «δεν έχει το τέγκιν του» = δεν έχει τον 
όμοιό του].

τ[τ]εζάκα [η] = ο μεγάλος χωμάτινος βώλος που σηκώνει το αλέτρι όταν 
είναι το χώμα βρεγμένο πολύ.
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τ[τ]εκιάς [ο] = το τραγί, αλλά και ο τουπές.

τ[τ]εκλίφιν [το] = το τρατάρισμα [παροιμία Π1, αρ. 1425: «η λουλλός 
η μουσαφίρης κάμνει τ[τ]εκλίφιν εις τουν νοικοκύρην» = ο τρελός ο 
μουσαφίρης τραταίρνει τον νοικοκύρη].

τελευτού [ρ.] = παύω, ησυχάζω [επίθετο: ατελεύτιστους = ο ανήσυχος, 
αυτός που δεν παύει, που δεν τελειώνει, δεν ησυχάζει].

τελής [ο], αλλά και τελιτσάς = ο τρελός, ο λωλός [παροιμία Π1, αρ. 762: 
«έννιαμ που σ’ έχου, Μάρτη μου, κι τελιτσά [τρελέ] Φλεβάρη μου»

1) Τελμησσός = Η Μάκρη. Πήρε το όνομα από τον Τελμησσό γιο του 
Απόλλωνα και της νύμφης Θεμιστώς. Η Τελμησσός της Λυκίας ονομαζό-
ταν και «μείζων» προς αντιδιαστολήν από την αντίστοιχη «μικρή» Τελ-
μησσό της Πισιδίας η οποία τελικά ονομαζόταν Τερμησσός. Η Τελμησ-
σός πήρε το όνομα Μάκρη τον 6ο αιώνα μ.Χ. από το νησί Μάκρη στην 
είσοδο του Κόλπου του Γλαύκου που καταποντίστηκε και ονομαζόταν 
Μάκαρα [Στέφανος Βυζάντιος] ή Λάγουσα [Πλίνιος]. Η Μάκρη ονομά-
στηκε και Αναστασιούπολις επί αυτοκράτορα Αναστασίου [491-518 μ.Χ.] 
ενώ μέχρι το 518 μ.Χ. ονομαζόταν Τελμησσός. Κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα 
λόγω της αθρόας μετανάστευσης κατοίκων από το νησί Μάκρη που κα-
ταποντίστηκε [μερικώς] επικράτησε το όνομα Μάκρη [Κ. Λαμέρας σελ. 
23]. Η Μάκρη χτίστηκε στα ερείπια της Τελμησσού. Είχε κάστρο [ο Νικ. 
Καραγεωργίου στη σελ. 32 αναφέρει 4 κάστρα], αρχαίο θέατρο και πολ-
λές λυκιακές σαρκοφάγους, τόσο στο πεδινό τμήμα της, όσο και στις 
ορεινές πλαγιές του βουνού της απέναντι από το λιμάνι [σαρκοφάγος 
Αμύντα κλπ.].
2) «Τελμησσός» = Το Αναγνωστήριο που ιδρύθηκε στη Μάκρη με πρω-
τοβουλία του «Μεγάλου Γιατρού» του Λιβισιού και της Μάκρης Βασί-
λειου Σαράφη. Είχε βιβλιοθήκη με αίθουσα διαλέξεων και χρησίμευε ως 
εντευκτήριο των επισήμων ξένων που επισκέπτονταν τη Μάκρη.
3) Σύλλογος των μικρασιατών ΜακρηνοΛιβισιανών της Ελλάδας = 
Ιδρύθηκε το 1956 και εξέδωσε την εφημερίδα «Η Μάκρη» [1ο φύλλο 
1 Μαΐου 1957, υπεύθυνος Αντώνιος Ι.Πετρόγλου].Εκδόθηκαν 13 φύλλα, 
μέχρι και την 1η Μαίου 1958.

τέμαν-τέμαν [επιφώνημα απορίας] = από πού κι ως πού;
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τεμενάς [ο] = η υπόκλιση, ο χαιρετισμός [τούρκ. temennah] [Λεξ. Ν.Α.].

τεμπελχανές [ο] = ο τεμπέλης, το τεμπελόσκυλο [τούρκ. tembel-hane].

τεμερτσής [ο] = ο σιδηρουργός, ο σιδεράς [τούρκ. temir-ci].

τέμπλα [η], ή και τέμπλη [η] = η βίτσα από κυπαρίσσι μήκους 5-6 μ. για 
το βίτσισμα των αμυγδαλιών κυρίως, αλλά και ελαιών κ.ά.

τενεκκές [ο] = το δοχείο από κασίτερο, μεταφορ. ο άχρηστος, ο ευτελής 
[τούρκ. tenekel]. 

τεπέκιν [το] = το πέτρινο γουδί μέσα στο οποίο οι Λιβισιανοί βυρσοδέ-
ψες κοπανούσαν τα βαλανίδια για την επεξεργασία των δερμάτων.

τεπές [ο] = ο λόφος, το ύψωμα [τούρκ. λέξη]. 

τεργιακκής [ο] = ο θεργιακλής.

τέρικαν [επίρ.] = τελικά [από το «Παραμύθι του Εϊβάχη»... «δίει τουν 
ι-μιάν, ι-δυό, τέρικαν δίει του πιντακόσα γουρούσ[ι]α» = του δίνει ένα, 
δυο, τελικά του δίνει πεντακόσα γρόσια].

τεριρίννου [ρ.] = τερετίζω.

τερλεμές [ο] = η διάρροια [«Λαογραφικά» Λαϊκή Ιατρική σελ. 104].

τερτιλλιασμένους [ο] θηλ. τερτιλλιασμένη = ο δεμένος-νη [από το πα-
ραμύθι «Η βασιλοπούλα»... «είχιν μπουλλές καμήλις τερτιλλιασμένις» 
= είχε πολλές καμήλες δεμένες].

τερτίπιν [το] = τα καμώματα, τα σχέδια.

τ[τ]εσλίμιν [το] = η παράδοση [φράση: «κάμνου τεσλίμιν» = του το 
παραδίνω, όπως στο «Παραμύθι του Εϊβάχη»... «φανάννει του πιδίν 
κάμνει τής του τ[τ]εσλίμιν κι φεύγει» = φωνάζει το παιδί, της το παρα-
δίδει και φεύγει].
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τεστάδοι [οι] = οι κούνιες.

τεστιλίκι [το] = το σταμνοστάσι, ο ξύλινος πάγκος με τα πιθάρια που 
είχαν στο κυρίως δωμάτιο, ενώ πάνω από το τεστιλίκι υπήρχε άλλος πά-
γκος με τις γιορτινές φορεσιές και τα προικιά των κοριτσιών. Το τεστιλίκι 
ήταν στον τοίχο του σπιτιού που δεν είχε παράθυρο [σημ. απέναντι από 
αυτό είχαν την πιατοθήκη με τα πιάτα της καθημερινής χρήσης].

τέτ[τ]α = η νονά, η θεία, αλλά και η παραμάνα, η βυζάστρα, «και τιμη-
τικά η μητρυιά και η θεία» [Ν. Ανδριώτης «Το Ιδίωμα» σελ. 95].

τετράδιπλους [ο] = ο τετραπλάσιος.

τέττης [ο] = ο τραυλός, ο βραδύγλωσσος.

τ[τ]εφεκκελής [ο] = ο εύπιστος.

τ[ζ]σαζού [η] = η γριά [υβριστικά], η στρίγγλα.

τζ[σ]αναβάριν [τ] = ο λύκος [φράση: «που να σι φάει του τσαναβάριν» 
= που να σε φάει ο λύκος] [τούρκ. canavar = αγρίμι] [Ν. Ανδριώτης «Το 
Ιδίωμα» σελ. 103].

τζαναμπέτης [ο] = ο δόλιος, ο ανάποδος άνθρωπος.

τζαντιρμάδες [οι] και τζανταρμάδες [ενικός: ο τζανταρμάς] = ο χωρο-
φύλακας [μια άλλη ονομασία του χωροφύλακα που την αναφέρει για τον 
αστυνομικό σταθμό του Λιβισιού ο Νικ. Καραγεωργίου [σελ. 17], είναι 
το: ζαπτιές ή ζαπτιάς]. 

τζέζας [ο] = η ποινή, το πρόστιμο [από το παραμύθι του «Δρακοηλιά»... 
«χάρισίν τους τουν τζέζαν κι χαμιάς...» = τους χάρισε την ποινή και 
αμέσως...] [τούρκ. ceza].

τζελλάτης [ο] = ο δήμιος, και τζελλάτιν [το] = η ποινή, ο αποκεφαλι-
σμός [τούρκ. cellat].
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τζερεμές [ο] = 1) ο άχρηστος άνθρωπος, ο ανόητος [παροιμία: «σκότωνε 
τρελούς / πλήρωνε τζερεμέδες»], 2) τζερεμές ήταν επίσης η χρηματική 
ποινή που επέβαλλαν αυθαίρετα οι αγάδες μέχρι τη μεταρρύθμιση του 
σουλτάνου Μετζίτ το 1840 [Μιχαήλ Μουσαίος: «Βατταρισμοί»]. 

Τζιζά-Ιρεής [ο] = ο ιερο-δικαστής [«αυτός που επιβάλλει το πρόστιμο 
και το προσδιορίζει» όπως γράφει ο Νικ. Καραγεωργίου [σελ. 34] και προ-
σθέτει ότι ο Μανώλης Αντωνιάδης στη Μάκρη, χρημάτισε Τζιζά-Ιρεής].

Τζιζής Αντώνης = Γεννήθηκε το 1904 στο 
Λιβίσι και πέθανε στην Αθήνα το 1983. 
Δικηγόρος, βουλευτής της Ενώσεως Κέ-
ντρου [Γ. Παπανδρέου] το 1964, και θερ-
μός πατριώτης. Συνέβαλε όσο λίγοι στην 
εγκατάσταση των ΜακρηνοΛιβισιανών 
στην Ξυλοκέριζα Αττικής και στην ίδρυση 
της Νέας Μάκρης. Στήριξε τους Μακρη-
νοΛιβισιανούς Συλλόγους της Αθήνας 
[1955-1967]. Συνέβαλε επίσης στην κα-
τάρτιση των «Παροιμιών» της Καλλιόπης 
Μουσαίου-Μπουγιούκου δίνοντάς της 200 
από τις 1510 που είναι καταγραμμένες στο 
βιβλίο. 

τζιρίτιν [το] = ο κλήρος, ο λαχνός.

τζίφος [ο] = η αποτυχία.

τζουάπιν [το] = η απόκριση.

τζουκκίν [το] = το κατσαρολάκι [το βυζαντινό τζουκκίον κατά Ν. Αν-
δριώτη «Το Ιδίωμα» σελ. 95]. Οι ΜακρηνοΛιβισιανοί χρησιμοποιούσαν 
ευρύτατα τη λέξη, ως τσουκκίν = το μικρό τσουκάλι, το τσουκαλάκι, και 
ως τσούκκα = το μεγάλο τσουκάλι, και από αυτά, το «τσούκκα» για τη 
μαύρη, τη μελαχρινή γυναίκα, και «τσουκκίν», για το πολύ μελαχρινό 
κορίτσι.

τίαρις [ερωτημ. σύνδεσμος] = μήπως;

Αντώνιος Τζιζής (1904-1983), δι-
κηγόρος, βουλευτής, πατριώτης. 
Από τους πρωταγωνιστές της εγκα-
τάστασης των ΜακρηνοΛιβισιανών 
προσφύγων στη Ν. Μάκρη. Προς 
τιμήν του μια πλατεία της πόλης 
φέρει το όνομά του.
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τιγνιατίννου [ρ.] = υπακούω [Μιχ. Μουσαίος «Βατταρισμοί»].

τίλεουν = με τι τρόπο; [από το: τι + λογιών;].

τιλκιάρης [ο] = ο μαραγκός, αλλά και πιλικάνους [πελεκάνος] = ο ξυ-
λουργός, ο ξυλογλύπτης. [από το παραμύθι του «Ψαρά» σελ. 156... «ηρώ-
τηξίν τουν –Τι δουλλειάν ξέρεις; –Είμου τιλκιάρης» [μαραγκός].

τιμαρεύγου [ρ.] = θεραπεύω τα άλογα.

τίμμα [ερωτηματ. σύνδεσμος] = μήπως;

Τιπόι [το] = περιοχή της Μάκρης, το Ντεπώ, όπου ήταν ο τουρκικός 
στρατώνας, κοντά στο Γκάζι, όπου αποθήκευαν πετρέλαιο.

τιριάννου [ρ.] = ταιριάζω, συναρμόζω.

τ[τ]ιρίτιν [το] = ο πάμπτωχος, αλλά και ο τεμπέλης και άθλιος.

τ[τ]ιφτιρίκιν [το] = ο άθλιος σε έσχατο σημείο.

Τογρού [το] [στα ίσια στα τούρκικα] = ο δρόμος που ένωνε το Λιβίσι με 
την Μάκρη ήταν από πέτρα και πήγαινε «κατ’ ευθείαν» από τη Μάκρη 
στο Λιβίσι, γι’ αυτό το ονόμαζαν «Τογρού». 

τόδουνα [όπως και τα: τόπινα, τέθουνα, πουέτα] [τοπικό επίρρημα] = 
εδωνά [εδώ-να].

τοιχουγυρίννου [ρ.] = περιτοιχίζω, και το επίθετο: τοιχουγυρισμένους = 
περιτοιχισμένος.

τόκκα [η] = η χειραψία συμφωνίας, συμφιλίωσης, και για να καπαρώ-
σουν ένα εμπόρευμα.

τοκμάκιν [το] ή και τακμάνιν [το] = ο ξύλινος κόπανος με τον οποίο 
κοπανούσαν το βαλανίδι μέσα στα τεπέκια [τα πέτρινα γουδιά των βυρ-
σοδεψών]. Το ίδιο εργαλείο το έλεγαν επίσης και σοκκού.
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Ο λιθόστρωτος δρόμος κατά το αρχέγονο σύστημα του τοσεμέ, μήκους 6-7 περίπου χιλιο-
μέτρων που ένωνε τη Μάκρη με το Λιβίσι (σήμερα δεν χρησιμοποιείται), το «Τογρού». Η 
άριστη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δείχνει τη γνώση των προγόνων μας στη χρήση 
της πέτρας (φωτογραφία και λεζάντα: Μιλτιάδης Γ. Βράτσος).

τ[τ]όλας [ο] = ειδική δεξαμενή για την επεξεργασία των δερμάτων, στο 
στάδιο κατά το οποίο τα επεξεργάζονταν με βαλανίδι και ασβέστη.

τόμους [επίρ.] = μόλις [από το παραμύθι «Το παλληκάρι βασιλό-
πουλο και ο δράκος» [σελ. 56]... «τόμους την άννοιξιν»... = μόλις την 
άνοιξε...].

τομούζα [η] = η αγελάδα, αλλά κατά μιαν άλλη έννοια «τομούζα» = το... 
παπούτσι [!], όπως στο παραμύθι «Το πιπίλισμα της βασιλοπούλας από 
το δράκο»... «πιάννει κι συντρουβουλά την μιάν του τομούζαν»... = 
πιάνει και εκσφενδονίζει το ένα του παπούτσι...].

Τόντηδες [οι] = τουρκοχώρι κοντά στο Λιβίσι που οι κάτοικοί του ήταν 
τεχνίτες κεραμοποιοί, εκεί έφτιαχναν λαγήνια και σταμνιά, τους τοτ-
λούδες [Τόντηδες-Καρατσολφάδες-Απόφορα-Βατσίκι, ήταν τα κυριότερα 
τουρκοχώρια γύρω από το Λιβίσι].
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τ[τ]ουμάω [αόριστος: τ[τ]ούμησα] = καπαρώνω, προλαβαίνω να κατα-
κυρώσω για μένα, εξασφαλίζω.

τόουν [το] = η πάχνη τούρκ. λέξη [παροιμία: «Του κ[κ]άρτικουν του 
βαζάνιν / μηη του τ[τ]όουν εν του πίαννει» = τη γερασμένη μελιτζάνα 
[βαζάνι] ούτε η πάχνη [το τ[τ]όουν] δεν την βλάφτει].

τόπ-τουλούμιν [το] = ο χοντρός, ο παχύς, ο εύσωμος.

τόπ[π]ιν [το] = το τόπι, αλλά και το ρολό [του υφάσματος, του καπνού 
κλπ.], και επίσης το βαρίδι [παροιμία: «του τόπ[π]ιν του κανταριού του 
είνιν κι αξίκικουν» = το βαρίδι του κανταριού του είναι και ελλειμμα-
τικό, λιποβαρές [αξίκικουν = λιποβαρές, ελλειμματικό].

τοπ[π]ούζα [η] = το τόπι, η μπάλα του κανονιού, αλλά και ο βούρδουλας, 
το ρόπαλο των βοσκών [υποκοριστ. το τοππούζιν] [τούρκ. topuz].

τ[τ]οπούκια [τα] = οι αστράγαλοι [από το παραμύθι «Το αντρειωμένο 
βασιλόπουλο»... «ξαναπιάννει η δράκους, ξαναχτυπά τουν, πάει ως τα 
ττοπούκια» [Π2, σελ. 14].

τορβάς [ο] και το[υ]βράς = το σακκούλι του οδοιπόρου, ή και των αλό-
γων κ.ά.

τοσεμέ [το] = το λιθόστρωτο, είδος οδοποιίας από τα βυζαντινά ή και 
ρωμαϊκά χρόνια. [Κ. Λαμέρας, «Από Λιβισίου εις Μάκρην» [σελ. 20]: 
«Η οδός [Από Λ. στη Μ., δηλ. το «Τογρού»], είναι ορεινή, δύσβατος, 
μέρη δε τινά μόνον αυτής, τελείως άβατα ήσαν εστρωμένα κατά το 
αρχέγονον σύστημα του «τοσεμέ», λιθοστρώτου και τούτου και εις 
πολλά σημεία κατεστραμμένου»... [τοσεμέ: τούρκικη λέξη].

τουκ-καπάκι [έκφραση] = ο εντελώς ξεροκέφαλος.

τουλούμιν [το] = το ασκί από δέρμα ζώου [τούρκ. tulum].

τουλουπάνιν [το] = το λεπτοΰφαντο ύφασμα για οικιακή χρήση [π.χ. για 
το στράγγισμα του γιαουρτιού, τυριού κλπ.] επίσης και για σκέπασμα και 
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προφύλαξη τροφίμων από τη σκόνη κλπ. 

τουννάς [δεικτ. αντων.] = αυτός εδώ [και «κειννάς» = αυτός εκεί].

τούνους [ερωτημ. αντων.] = τίνος; ποιανού;

Τουραπής Κωνσταντίνος [1820-1872] = 
Ο πρώτος γνωστός ευεργέτης του Λιβισιού 
και της Μάκρης. Έφερε το νερό από με-
γάλη απόσταση στο Λιβίσι χτίζοντας την 
περίφημη «βρύση του Τουραπή». Επίσης 
κατέβασε το νερό από το Σικμάνι [Μέση 
Σάρουντζα] στη Μάκρη και έχτισε κρήνη 
κοντά στο ναό του αγίου Νικολάου, του πο-
λιούχου της Μάκρης. Με δωρεές του έγιναν 
τα κωδωνοστάσια του αγίου Νικολάου και 
του Ταξιάρχη και οι καμπάνες τους αγορά-
στηκαν από τον ίδιο. [Σάββας Πασχαλίδης 
εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 7, σελ. 3].

τούμπλες [οι] = χρυσαφικά που στόλιζαν 
τη Λιβισιανή νυφική στολή.

τουρλού = ανάκατα, φίρδην-μίγδην [τούρκ. türlü].

τοστ-τομπούκια [έκφραση] = τα ξήλωσες, τα έκανες μαντάρα.

τουρουμάκια [τα] = τα καμηλάκια, τα μικρά, τα πουλάρια της καμήλας 
[ενικός: το τουρουμάκι].

τουρτού [ρ.] = τσιγκλάω, πειράζω.

τούρτουλλας [ο] = η μεγάλη πολύχρωμη [καρκαφουτή = η στολισμένη] 
σβούρα.

τουρτουρού [ρ.] = τουρτουρίζω, τρέμω από το κρύο [ουσιαστ. ο τούρ-
τουρας = το κρύο και το τούρτουρουν, επίσης το κρύο].

Κωνσταντίνος Τουραπής, ο πρώ-
τος ευεργέτης του Λιβισίου (1820-
1872).
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τουσ[ζ]λούκια [τα] = τα πέτσινα και κυρίως τα πλεκτά και υφασμάτινα 
υποδήματα, σαν πολύ χοντρές κάλτσες, που συνήθως φορούσαν οι Τούρ-
κοι χωρικοί.

τουτλούδες [οι] και τοτλούδες [οι] στον ενικό: ο τοτλούς = τα κανάτια, 
τα σταμνιά [από το παραμύθι: «Οι αλαφανταριές του νερού», «Λαογρα-
φικά» σελ. 160]. Κατά μια εκδοχή τα κανάτια αυτά τα έλεγαν τοτλούδες 
γιατί τα έφτιαχναν στους Τόντηδες, ένα τουρκοχώρι κοντά στο Λιβίσι.

τουτούκιν [το] = η φλογέρα, ο αυλός.

τόφαλος [ο] = ο ψηλός και χοντρός.

τραβηχτό [το] = 1) είδος κεντήματος, 2) ο ζυγός στο αλέτρι [μονό και 
διπλό τραβηχτό].

«τραγουδάκι» [το] = τα κάλαντα [Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώ-
των, αλλά και του Λαζάρου].

τράμπα [η] = η ανταλλαγή, η αγοραπωλησία εις είδος.

τραντανίννου [ρ.] = κραδαίνω.

τραταίρου [ρ.] [ουσιαστ. το τρατάρισμαν] = προσφέρω γλυκό, ποτό κλπ.

τραχηλιά [η] = το περιλαίμιο, το κολιέ της επίσημης γυναικείας φορε-
σιάς [τραχηλιά ή κερτενούκιν].

τραχανάς του ποκ-σουλού [παρομοίωση απαξιωτική] = ο άνοστος άντρας, 
ο σχεδόν αηδιαστικός. [τουρκ.: ποκ σουλού = τα υγρά απόβλητα].

τρίκερης [ο] = ο διάβολος.

Τρία Καβάκια = τοποθεσία στην είσοδο του Λιβισιού, όπου υπήρχε μι-
κρή πλατεία και καφενεδάκια.

τριγυρίστρα [η] = η παρωνυχία.
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τριμματισμένους [ο] = ο πεινασμένος πολύ, ο αχόρταγος, ο λιμάρης 
[βλέπε λέξη].

τριτσαίρου [ρ.] = αποσπώ έδαφος, αυλακιά προς αυλακιά, από τον γεί-
τονά μου.

τριτσιβίδας [ο] = ο παράξενος άνθρωπος, ο στριμμένος [από το στρίβω 
και βίδα ασφαλώς].

τριφτάδες [οι] = πρόχειρο φαγητό, ένα είδος «κουτσουμαγειργιάς»: 
έτριβαν κομμάτια ζύμης μέσα στις δυο παλάμες και προτού στεγνώσουν 
τα τρίμματα τα έριχναν στο τσουκάλι με νερό καφτό, λάδι και ντομάτα 
και το έτρωγαν με το κουτάλι.

τριχαντός [ο] = αυτός που περπατάει σχεδόν τρέχοντας, με σπουδή, ο 
βιαστικός.

τρύμπιν [το] αλλά και: η τρούμπη, ή το τρίμπιν = είδος θυμαριού με 
έντονη και δυνατή μυρωδιά. Τα τρίμπια σαν θάμνους τα είχαν για προ-
σάναμμα στους φούρνους και στο τζάκι, και τα έβαζαν στα στόμια των 
σταμνιών, των πιθαριών και βαρελιών, όπου έβραζε ο μούστος. Τα χρη-
σιμοποιούσαν στα «χαρίμια» [= τα πρόχειρα σύνορα των κήπων και χω-
ραφιών], επίσης με τρίμπια έφτιαχναν πολύ πρόχειρες σκούπες. 

τσάγαλο [το] ή και τσάουλο = το άγουρο αμύγδαλο.

τσαγκουρνού [ρ.] = ξύνω [και τραυματίζω] με τα νύχια. Επίσης: τσα-
γκουρνώ την κιθάρα π.χ. = προσπαθώ να παίξω ένα έγχορδο μουσικό όρ-
γανο χωρίς μεγάλη επιτυχία. ουσιαστικό = το τσαγκούρνισμα [της γάτας 
με τα νύχια της π.χ.].

τσαΐριν [το] = το λιβάδι [παροιμ. Π1, αρ. 745:... «τ’ αττάκιν μας είνιν 
μαθημμένουν σι μιάλουν τσαΐριν» = το αλογάκι μας είναι μαθημένο σε 
μεγάλο λιβάδι]. 

τσακκάλης [ο] = το τσακάλι. [παροιμ. Π1, αρ. 1443].

Τσακίρης Εμμ. Γεώργιος = [βλέπε: παπα-Γρηγόριος]. 
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Τσακίρης Κυριάκος = Δάσκαλος και θερμός πατριώτης. «Ο Κ.Τ. τελει-
όφοιτος των εν Αθήναις Γυμνασίων», γράφει ο Κ.Λ., «εν αρχή εδί-
δασκεν ως ιδιωτικός, βραδύτερον δε προσελήφθη από της Κοινότη-
τος, μετά δε την κάθοδον του Μουσαίου εις Μάκρην, ανέλαβε την 
διεύθυνσιν των εν Λυβησίω Σχολών... Απέθανεν εν Δενισλή, εις ων εκ 
των τριάκοντα παραπεμφθέντων εις το Στρατοδικείον δια τα εθνικά 
αυτών φρονήματα».

τσακκίρης [ο] και τσακκούρης, το τσακκούρικουν = ο γαλανομάτης 
[το τσακκούρικο μάτι οι Λιβισιανοί πίστευαν ότι μπορεί να προκαλέσει 
μάτιασμα και κακό [δίστιχο-ξόρκι:... «κι απού Τούρκουν κι απ’ Αράπην 
κι απού τσακκούρικουν ι-μμάτιν» [μάτι].

τσακκού [η, το] = ο σουγιάς [παροιμ. Π1, αρ. 1409: «του κουνιάρη η 
τσακκού σαν ξυράφιν κόβγει» = του τεμπέλη [κουνιάρη] ο σουγιάς κό-
βει σαν ξυράφι].

τσακράκιν [το] = η σκανδάλη του όπλου [τούρκ. çikrik].

τσακτίννου [ρ.] = γυαλίζω [αόρ. ιτσάκτιννα].

τσ[ζ]αλήμιν [το] = η κόψη, το ύφος, ο τρόπος [Μ. Μουσαίου «Βατταρι-
σμοί»].

Τσαμπίκα [η] = κύριο όνομα γυναικών του Λιβισιού = η Δέσποινα [από 
το μοναστήρι της Παναγιάς της Τσαμπίκας της Ρόδου.]. Το υποκοριστικό 
μικρού κοριτσιού με το όνομα Τσαμπίκα είναι = το Τσαμπικόν. 

τσαλίκι [το] ή και τσελίκι [το]. Κατά τον Κ. Λαμέρα = 1) παιδικό παι-
χνίδι, 2) έχει επίσης την έννοια του ακαταπόνητου ανθρώπου, ιδιαίτερα 
των γυναικών, της ακάθιστης, εργατικής, της δραστήριας γυναίκας.

τσα[ε]λκί [το] = η υφασμάτινη ταινία που φορούσαν στο μέτωπο με τα 
σουπάνια και τα καβάδια οι Λ.γυναίκες. Ήταν ταινία χρυσοΰφαντη από 
τον ένα κρόταφο στον άλλο και είχε ραμμένα πάνω της χρυσά νομίσματα 
και φλουριά επάλληλα, σαν σε στέμμα. Το στέμμα αυτό ονομαζόταν 
τσαλκί ή τσελκί.
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τσαλλουτρώου [ρ.] = ατσαλοτρώω, τρώω άτσαλα, γρήγορα ή μη τακτικά.

τσαλουστεύγου [ρ.] = πασπατεύω, προσπαθώ [τούρκ. çalismak] [από 
το παραμύθι «Η Πεντάμορφη Χρυσομαλλούσα»... «έναν κιουππάκιν 
ηύρα κι τσαλουστεύγου να του βγάλου»... ένα κιουπάκι βρήκα και προ-
σπαθώ [τσαλουστεύγου] να το βγάλω...].

τσαλτού [τα] = οι ακακίες [τα δέντρα], αλλά και τα φρύγανα, τα κλαριά.

τσαμαίρου [ρ.] = επιτίθεμαι με τα νύχια [τσαμαίρου κι μουνταίρου = 
ορμάω, επιτίθεμαι με άγριες διαθέσεις].

τσαμούζικους [ο] και τσαλούσικος [ο], και τσαμούζης, τσαμούζα [Ν.Α. 
«Το Ιδίωμα»] = το θυμωνιάρικο, ευερέθιστο νευρικό ζώο [π.χ.τσαμού-
ζικο μουλάρι κλπ.] και μεταφορ. επί ανθρώπων = ο άγριος, ο ατίθασος, ο 
νευρικός.

τσαμπάζης [ο] = ο έμπορος μεγάλων ζώων [αλόγων, αγελάδων] [τούρκ. 
cambaz].

τσάνου μ’ ή και τζάνου μ’ [επίκληση, επιφώνημα] = μωρό μου, καρ-
δούλα μου, παιδί μου.

τσαουλιά [η] και σαουλιά [η] = η φασκομηλιά. Η φασκομηλιά ήταν το 
πιο συνηθισμένο μυριστικό του Λιβισιανού κήπου, πρώτη αυτή και μετά 
το δεντρολίβανο, μετά η μυρτιά κ.ά. Αφέψημα φασκόμηλου έπιναν κάθε 
πρωί οι Λιβισιανοί και έτρωγαν τηγανίτες καμωμένες με ξυνό προζύμι, 
και πετιμέζι, τους λεγόμενους τσιζήδες. Ένα κλωνάρι φασκομηλιάς έρι-
χναν μέσα στο ποτήρι με το νερό που έπιναν επιστρέφοντας απ’ έξω, από 
τις δουλειές τους, στο σπίτι. Χαρακτηριστική και η φράση που έλεγαν 
για το χαϊδεμένο και πεισματάρικο μικρό παιδί: «τσουαλιέδιν κι νιρόν 
/ κι σκουτίστιν του μουρόν» = λίγη φασκομηλιά [σε ένα ποτήρι νερό] / 
γιατί σκοτίστηκε το μωρό].

τσαντήλα [η] = το αραιά υφασμένο πανί, η σακούλα όπου μέσα έβαζαν 
το πηγμένο γάλα για να το κάνουν τυρί [για να το στραγγίσουν].
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τσαουρτού [η] = η φασαρία.

τσαούσης [ο] = ο λοχίας [μσν. τσιαβούσης και τούρκ. çavus].

τσάπ[π]α [η] = η αξίνα με πλατύ χείλος κατάλληλη για γεωργικές, κη-
πευτικές δουλειές.

τσαπέλλα [η] = η αρμαθιά από βούρλα με τα σύκα τα ψημένα στο φούρνο 
[τα κιρκιλλούδια].

τσάπια [τα] και ενικός: το τσάπιν = τα σκέρτσα και τα καμώματα.

τσαππαλατού [ρ.] = θορυβώ. αλλά και τσαμπαλατού [ρ.] = γραντζου-
νάω με τα νύχια.

τσαππώννου [ρ.] = σπρώχνω.

τσαρδάκιν [το] = η καλύβα [πληθυντικός: τα τσαρδάκια]. Τα τσαρδάκια 
τα έφτιαχναν οι Λιβισιανοί όταν κατέβαιναν για να ξεκαλοκαιριάσουν 
στον Κάμπο του Λιβισιού, όπως το συνήθιζαν σχεδόν όλοι. Τα τσαρδάκια 
τα έφτιαχναν με κλαριά και με το πάτωμα λιγάκι υπερυψωμένο για τον 
κίνδυνο των σκορπιών, που αφθονούσαν στον Κάμπο.

τσαρίκιν [το] = ο λάρυγγας, ο λαιμός, αλλά με σημασία όχι και πολύ 
καλή. [Χαρακτηριστική είναι η σχετική φράση: «δες τουν [την], τσαρί-
κιν που τόχει» = δες τον [την], τι [άσκημο σε λόγια] στόμα που έχει].
 
τσαρπίννου [ρ.] ή τσαρπήννου και αόρ. ιτσάρπισα = χτυπάω κάτω σαν 
χταπόδι [παροιμ. αρ. Π1, 1370: «ζαγκούλλιν πρε, σι τσάρπισιν;» = ξω-
τικό σε χτύπησε βρε;] όπως και το επίθετο [μετοχή] τσαρπισμένους = ο 
χτυπημένος από συμφόρηση, ο ημίπληκτος. 

τσαρκουφιλλέκιν [το] = ο τροχός, το μαγγανοπήγαδο [παροιμ. Π1, αρ.645: 
«η κόσμους είνιν τσαρκουφιλλέκιν κι αύχια τ’ όποιους τουγ γυρίσει» = 
ο κόσμος είναι ένας τροχός και καμάρι του όποιος τον φέρει γύρω].

τσαρσί [το] = η αγορά [τούρκ. çarşi].



~297~

To Λεξικό Μάκρης και Λιβισίου Μ. Ασίας

τσατίριν [το] = το τσαντίρι, η σκηνή [τούρκ. çadir] [Λεξικό Ν.Α.].

τσατλατού [ρ.] = κάνω τσατ-τσατ, όπως κάνουν τα βάγια στο θυμια-
τήρι πάνω στα κάρβουνα. Επίσης σημαίνει = τσαντίζομαι, σκάω από 
θυμό, όπως στη φράση που έμεινε ιστορική ανάμεσα στους Λιβισιανούς: 
«τσατλατούν η Κάτσικους», δηλ. να ζηλέψει και να σκάσει ο Κάτσικος, 
ένας πλούσιος Λιβισιανός, για το γλέντι που έκανε κάτω από το αρχον-
τικό του ένας φουκαράς.

τσατμάς [ο] = ο ξύλινος τοίχος [τούρκ. çatma]. 

τσαττάλιν [το] [πληθυντ. τα τσαττάλια] = τα διχαλωτά ξύλινα υποστη-
ρίγματα των καλυβιών του Κάμπου του Λιβισιού. [παροιμία: «εγώ στέ-
κουμου στα τσαττάλια» = στέκομαι σε ξύλινα στηρίγματα, δεν τα πάω 
καλά με την υγεία μου] [τούρκ. çatal].

τσατταλλούδικους [ο] το ουδέτερο: το τσατταλλούδικουν = ο διπλός, 
το διπλό.

τσατταλλού [το] = το κοντοβράκι μικρών και μεγάλων, η σημερινή βερ-
μούδα, το κοντό κάτω από το γόνατο άθλιο παντελόνι [φράση: «τσατ-
ταλλού πατσέρνου» = τα πέρα και τα δώθε, τρέχα γύρευε].

τσαττίνου [ρ.] = συναντιέμαι, σμίγω, τα βρίσκω [με την έννοια του μα-
λώνω] [παροιμία: «ιτσάττησιν η κίσσα μι την κίσσαν» = συναντήθηκαν 
η κίσσα [το φωνακλάδικο πουλί] με την άλλη κίσσα και φωνάζουν σαν 
να τσακώνονται – ή τσακώνονται πραγματικά δυο άνθρωποι που ήταν 
έτοιμοι να τσακωθούν].

τσαχπίνης [ο] = ο μόρτης, ο άτακτος [Ν. Ανδριώτης «Το Λεξικό»] 
[τούρκ. çapkin] [από ευτράπελη διήγηση του Κ. Λαμέρα:... «μιαν βου-
λάν ιπέραννιν ένας τσαχπίνης» = μια φορά περνούσε ένας μόρτης...].

τσαφόνηδοι [οι] = οι πονηροί.

τσαχτήρι [το] = το έντομο που είναι έτοιμο να κάνει πηδήματα, που τι-
νάζεται, όπως π.χ. η ακρίδα, και μεταφορικά: το ξύπνιο παιδί, το ζωηρό, 
το ευφυές, το εν εγρηγόρσει.
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τσεβιρμέ [το] = το δώρο του κουμπάρου στους νέους την ημέρα του γά-
μου, που ήταν ένα αρνί ή κατσίκι, για να το γλεντήσουν χωριστά.

τσεβρές [ο] = είδος κεντητού μεταξωτού τραπεζομάντηλου [από το πα-
ραμύθι του «Δρακοηλιά» όπου η Καλ. Μ-Μ. μεταφράζει: μαντήλι κε-
ντητό].

τσεέζι [το] = η προίκα [παπλώματα, κιλίμια, χαλιά, μαξιλάρες κλπ.]. Το 
τσεέζι το έστηναν την Τετάρτη προ του γάμου στο σπίτι της νύφης.

τσενάς [ο] = το κακό στόμα, η κακιά γλώσσα, η αυθάδεια, η κακοήθεια 
[φράση: «ακούς εκεί, τσενάν που έχει» = άκου κακογλωσσιά και αυθά-
δεια που έχει...] 

τσεντέζιμο [το] = το εκατοστό της λιρέττας, το μηδαμινό ποσό χρημάτων.

τσεσμεζάνιν [το] = ο καρπός του τσαλτού, του θάμνου που φύτρωνε 
στα χαρίμια [τα όχι χτιστά σύνορα μεταξύ οικοπέδων, κήπων, χωραφιών 
κλπ.]. Το τσεσμεζάνι το κοπανούσαν, έφτιαχναν σκόνη και την έριχναν 
στα μάτια για θεραπεία του «πονόματου», του καταρράκτη κλπ.

τσέτης [ο] = ο Τούρκος αντάρτης.

τσιάπιν [το] = η αλήθεια [παροιμία Π1, αρ. 62: «απού λουλλόν κι απού 
μικρόθ θα πάρεις του τσιάπιν» = από τρελό κι από μικρό θα πάρεις την 
αλήθεια].
 
τσιβδίννου [ρ.] = ψελλίζω, τραυλίζω, και τσιβδός = ο ψευδός, ο τραυλός.

τσίγκρος [ο] = το κολλώδες έκριμα που βγάζουν τα δέντρα [αμυγδαλιές, 
κερασιές, βερικοκιές] στον κορμό τους, που τα παιδιά το μασούσαν σαν 
τσίχλα. 

τσιέριν [το] = το σπλάχνο, μεταφ. το αγαπημένο παιδί.

τσιζήδες [ο] = οι τηγανίτες με ξυνή ζύμη. Τις έφτιαχναν οι γυναίκες κάθε 
πρωί στο τζάκι και τις έτρωγαν με πετιμέζι και γάλα ή φασκόμηλο.
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τσιζός [ο] = ο παράξενος άνθρωπος.

τσικιτίκα [η] = το «κορίτσι», η αγαπημένη, η «περί ης ο λόγος», η γκό-
μενα.

τσικουλτάκια [τα] = είδος αγριόχορτου. Τα ξέραιναν και τα κοπανού-
σαν, τα έβραζαν με δαφνοκούκουτσα, με φύλλα καρυδιάς ή και κλωνάρια 
μυρτιάς. Με το ζουμί τους έλουζαν τα μαλλιά τους για να δυναμώσουν.

τσιλαβιά [η] = τρόπος μαγειρέματος, είδος σάλτσας για κρέας, χταπόδι 
και ιδιαίτερα για τα σαλιγκάρια, με τσιγαριστό κρεμμύδι, λάδι, ντομάτα, 
φύλλα δάφνης, ξύδι, γαρύφαλλα.

τσιλπάκιν [το] = ο φτωχός, ασήμαντος, άθλιος άνθρωπος [το έλεγαν σαν 
βρισιά].

τσιμιά [η] = το γείσο, η χτιστή πατούρα του τζακιού που προεξείχε 20 
εκατ. περίπου και εκτεινόταν από τον ένα στον άλλο τοίχο της γωνιάς 
που έπιανε το τζάκι. Στην τσιμιά τοποθετούσαν οι νοικοκυρές κουμνά-
κια με διάφορα είδη, το μπρούτζινο γουδί, τη λάμπα του πετρελαίου, διά-
φορα μπιμπελό, και βέβαια το θυμιατούρι. Το τζάκι κατά το επάνω ήμισυ 
και μέχρι την τσιμιά, το σκέπαζαν με το «τσιμιόπανο», ένα πανί λινό 
ή από τσουβάλι, που το ασβέστωναν σχεδόν καθημερινά [βλέπε: «Λαο-
γραφικά» σελ. 20]. 

τσιμπούσι [το] = το συμπόσιο.

τσινίν [το] = το μπακιρένιο ρηχό ταψί, όπου έβαζαν γλυκά [μπακλαβά-
δες, σαραγλί, μοσκοκούμπια κλπ.] για να τα στείλουν στο τιμώμενο πρό-
σωπο [συνήθως στον γαμπρό ή τους συμπεθέρους], ενώ «σινί» ήταν το 
αντίστοιχο βαθύ ταψί, όπου έψηναν τα παραπάνω γλυκά στο φούρνο.

τσίλλα [η] = η διάρροια [από το ρ. τσιλλώ] [Ι. Χ. Χαριτωνίδης, σελ. 37].

τσιλλιάρης [ο] = ο φοβιτσιάρης, κυριολεκτικά = ο χέστης.

τσιλλιά [η] = η κακαδιά και τσιλλιάκας [επίρ.] = μυρίζει σκατά [βλέπε 
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καταλήξεις εις -ακας].

τσιλμαρίννου [ρ.] και τσιλμαίρου [ρ.] = ανασηκώνω τα μανίκια μου, τα 
μπατζάκια μου [ [από την ευτράπελη διήγηση του Κ. Λαμέρα «Τσόφλα-
κας» σελ. 115: ...«αφκουρώνουμου, κουστιβαρού, τσιλμαρίννου τηχ 
χασεδένην μου κι ντρανού»... = ...αφουγκράζομαι, πλησιάζω, αναση-
κώνω τη χασεδένια μου τη βράκα, και βλέπω [παρατηρώ]...

τσιλλουπουρτού [ρ.] = τσιλιμπουρδώ.

τσιλπάκιν [το] = ο άθλιος, ο φτωχός, ο ασήμαντος.

τσιντίκιν [το] = ο φτωχός, ο άθλιος.

τσινού [ρ.] = λακτίζω [επί ζώων].

τσίππα [η] = η μεμβράνη στην επιφάνεια του γάλακτος κλπ. και μεταφο-
ρικά = η ντροπή, το φιλότιμο. Επίθετο: ξετσίππωτος = ο αδιάντροπος.

τσιππίδες [οι] = οι μπουμπουνιέρες. Οι Λ. τσιππίδες ήταν χρωματιστές, 
και τις μοίραζαν στο σπίτι του γαμπρού όταν το νιόπαντρο ζευγάρι γύ-
ριζε από την εκκλησία [εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 7 σελ. 2].

τσιράκι [το] = ο μαθητευόμενος, ο υπήκοος, ο κολλητός, ο παραγιός.

τσιρίμια [τα] = τα ρουμάνια, τα χέρσα μέρη, τα χέρσα χωράφια [φράση: 
«τσιρίμια και ρουμάνια»].

τσίρνου-κάππου [το] = παιδικό παιχνίδι, η τραμπάλα, και σημαίνει το 
πέρα-δώθε ή το τσίριγμα της αλυσίδας ή μιας πόρτας, που ανοίγει και 
κλείνει μέσα-έξω.

τσιρνούκιν [το] = η μικρή βάρκα, η βαρκούλα, το άθλιο βαρκάκι, το μο-
νόξυλο [παροιμία: «Κι αφ’ τα καράβια μιρτικόν / κι αφ’ τα τσιρνούκια 
πάρτην» = αυτός έχει μερτικό και από τις βαρκούλες [τσιρνούκια] και 
από τα καράβια δηλ. τα έχει όλα].

τσίρμα [προστακτική] = μάζεψε, σήκωσε πάνω [το βρακί σου π.χ.] δί-
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στιχο: ...«βάλι στραβά του φέσι σου κι τσίρμα του βρακί σου / ανά-
θεμα κι αν βρίσκιτι μια φόλλα στου πουγγί σου».

τσιρπιά [τα] = τα φρύγανα, τα ξερά κλαδάκια.

τσίτι [το] = το φτηνό, ευτελές ύφασμα.

τσίτσιρους [ο], η τσίτσιρη, το τσίτσιρον = ο γυμνός, ο ολόγυμνος 
[αλλά... και το άλογο που το καβαλούσαν χωρίς σέλα, το θεωρούσαν επί-
σης «τσίτσιρον»].

τσιφλάκουσιν [ρήμα στο γ΄ ενικό πρόσωπο και μόνο στον αόριστο] = 
γέννησε [η γάτα κυρίως]. 

τσιφλατίννου [ρ.] = αφήνω πορδές, πέρδομαι [φράση-παροιμία:: «α[ν] 
δεν μιλήσει η στόμας του / [θ]α τσιφλατήσει η κώλους του» = αν δεν 
μιλήσει [το στόμα του] / θα κλάσει ο κώλος του, δηλ. δεν θα μπορέσει να 
κρατηθεί].

τσιφτές [ο] = το εμπροσθογεμές όπλο του παλιού καιρού, μονόκανο ή 
δίκανο. 

τσιφούτης [ο] = ο μοναχικός, ο φιλάργυρος, ο μαγκούφης.

τσιφτέλλιν [το] = η καραμπόλα, είδος παιδικού παιχνιδιού με βόλους.

τσοβράς [ο] υποκοριστικό: το τσοβραδάκιν = η σούπα, η σουπίτσα, ο 
χυλός από αλεύρι κλπ.

τσοκκελέκιν [το] = άπαχο τυρί μέσα σε τουλούμια, που ήταν πάμφθηνο. 
Οι Λ. το αγόραζαν από τους Τούρκους, το έτριβαν με πιπέρι και μαυρο-
κούκι και το διατηρούσαν στα «βουτυρικά» [πιθάρια] [εφημ. «Η Φωνή 
του Λιβισιού και της Μάκρης» ΑΦ 6 σελ. 4].

τσόλι [το] και τσούλι [το] = υφαντό με πολύχρωμα κουρέλια, που το 
έστρωναν στο πάτωμα ή και υφασμένο με γιδότριχα. [εφημ. «Η Φωνή 
του Λιβισιού και της Μάκρης» ΑΦ 11 σελ. 4].
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τσορπάς [ο] = είδος χυλού, σούπας.

τσορπατσής [ο] = ο προύχοντας [τούρκ. çorba-ci].

τσοτζίκιν [το] πληθυντ. τα τσουτσούκια = το παιδί, τα παιδιά, τα παι-
δάκια [παροιμ. Π1, αρ. 274: «πάσα τσοτζίκιν μι του κιουσμέττιν ντου 
γιννάτι» = κάθε παιδί με την τύχη του γεννιέται].

τσούκκα [η] = η χύτρα, το τσουκάλι, και τσουκκίν [το] = το κατσαρο-
λάκι, το τσουκαλάκι.

τσούκιλα [επίρ.] = μόλις [παροιμ. Π1, αρ.1101: «Απουστάν ιγένηκις 
τάζα, τσούκιλα έπιασις έναλ λαόν» = από τότε που έγινες λαγωνικό μό-
λις έπιασες ένα λαγό].

τσουλουμουχούριν [το] = η φασαρία [από το παραμύθι «Η Πεντάμορφη 
Χρυσομαλλούσα»... «ένας καβαράς κι έναν τσουλουμουχούριν» = ένας 
θόρυβος και μια φασαρία...] [τούρκ. cümhür].

τσουνάς [ο] = ο μίσχος [του σύκου π.χ.].

τσουράς [ο] = είδος μουσικού οργάνου, σαν τον μπαγλαμά, αλλά με μα-
κρύτερο «χέρι». Με τον τσουρά συνήθως τραγουδούσαν τις «μαντινά-
δες» τους τις νύχτες οι νέοι στα σοκάκια του Λιβισιού.

τσουρούτικους [ο] = ο ελλιπής, ο λίγος, ο ελαττωματικός.

τσουτσέκιν [το] = ο άθλιος, ο πουλημένος, ο αλήτης.

τσουτσί [το] και πληθυντ. τα τσουτσά, υποκοριστικό: το τσουτσουδά-
κιν = το μπουμπούκι, το άνθος, η κορφή, το κεφάλι, το κεφαλάκι [από το 
«Μοιρολόι της Παναγίας» ή της Μ. Παρασκευής:... «είχιν του τσου-
τσουδάκιν του γιρμένουν στουν λιμόν του»... = είχε το κεφαλάκι του [ο 
Χριστός] γερμένο στον λαιμό του...].

τσουτσουδίννου [ρ.] και στην παθητ. φωνή: τσουτσουδίννουμου αόρ. 
τσουτσουδίστηκα = ζεματίζω, ζεματίζομαι, ζεματίστηκα, τσουρουφλί-
ζω-ομαι-ηκα [από το παραμύθι «Ο γιος του Κυνηγού», Π2, σελ. 190 
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/1:... «καθαρίννει του πουλλίν... για να του τσουτσουδίσει»... = καθα-
ρίζει το πουλί… για να το τσουρουφλίσει [καψαλίσει].

τσουτσουμαδίννου [ρ.] και τσουτσουμαδώ = μαδάω τα μαλλιά μου 
[από απελπισία, πένθος κλπ.].

τσουτσουμάλλα [η] = η γυναίκα με τα ανάκατα σαν αφάνα μαλλιά.

τσούτσους [ο] = ο μαδημένος πετεινός [ειρωνικά] [και κούτσους = ο 
χοίρος].

τσουχτίννου [ρ.] και τσουκτίννου = λιποψυχώ, ταλαντεύομαι [τούρκ. 
cökmek = γονατίζω].

τυγλιατήννου [ρ.] = τυλίγω μασούρια [όπως στην παροιμία: «ανάσκελα 
τυγλιάτηννιν κι κούππα μασουρίννει» = ανάσκελα τύλιγε τα μασούρια 
και μπρούμυτα τα έκανε κουβάρια].

τυπάριν [το] [μσν. τυπάριον, ο υποκοριστ. του τύπος] = το καλούπι από 
λιωμένο κερί [οι Λιβισιανές τυπαράκια έλεγαν τα μικρά κεφάλια τυρί που 
έκαναν από τις κατσίκες τους]. Το τυρί αυτό το έκαναν στραγγίζοντας το 
πηγμένο γάλα σε τσαντήλες [τουλουπάνια] και τα μικρά αυτά κεφαλάκια 
τυρί τα έλεγαν τυπαράκια.

τύπωση [η] = η σφραγίδα του πρόσφορου και του άρτου της αρτοκλα-
σίας.

           Τύπωσες. Μπροστινή όψη.                      Τύπωσες. Πίσω όψη (μικρή).
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τυρήτιν [το] = είδος φαγητού [τυρωτόν κατά τον Μιχ. Μουσαίο «Βατ-
ταρισμοί»], αλλά και με διαφορετική γραφή: τιρίτιν [το] = ο άθλιος, ο 
εξώλης άνθρωπος.

τυρουξύστης [ο] = ο τυροξύστης.

τυφλουπαννιάννου [ρ.] = ράβω στα τυφλά.

τυφλόμυια [η] = το παιδικό παιχνίδι τυφλόμυγα.

τύφλα [η] = η μούτζα [πληθυντικός: οι τύφλις]. Και μια κατάρα «Κατ’ 
Αντιλαβήν», όπως την καταγράφει ο Κ. Λαμέρας: «τύφλις-σκουτήρις / 
κι μαύρις ι-σταφίδις».

τυφλώνω [ρ.] = μουντζώνω.

τύφλωμαν [το] = η τύφλωση, αλλά και η μούντζα.
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υδρώπικας [ο] = ο ασκίτης.

υποδήματα [τα] ενικός: το υπόδημα = οι μπότες που φορούσαν στη δου-
λειά τους [σημ. συνήθως φορούσαν τα γεμενιά για καθημερινή χρήση 
και στις γιορτές τα σκαρπίνια]. Οι Λιβισιανοί παπουτσήδες έφτιαχναν ως 
επί το πλείστον τα γεμενιά ή γεμενί, γιατί αυτά ήταν τα παπούτσια που 
φορούσε ο κόσμος, και γι’ αυτό άλλωστε τους έλεγαν γεμενετζήδες.

υστερικόν [το] = η υστερία.

ύστιρον [το] = ο πλακούς της μήτρας, το ύστερο.

υστιρνά [τα] = τα στερνά, τα τελευταία, αλλά και τα πρόσφατα.

ύψους [ο] και γύψους [ο] = ο γύψος.

ύψωμα [το] = το μέρος του αντίδωρου της εκκλησίας που έχει πάνω του 
τη σφραγίδα της τύπωσης, το μέρος στο μέσον του πρόσφορου δηλαδή.

ύπνους [ο] = ο ύπνος [και εδώ η λέξη καταγράφεται ως ιδιάζουσα, γιατί 
στο Λιβισιανό Ιδίωμα υπάρχει η τουρκογενής έκφραση: «του νύπνου 
σερσέμιν» = ζαλισμένος ακόμα από τον ύπνο].
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φαγάς [ο] = ο αδηφάγος, ο πολυφάγος.

φαγουλάτα [τα] = τα επιτραπέζια σταφύλια, που τρώγονται δηλ. και δεν 
είναι για κρασί.

φαγγρίζω [ρ.] = γίνομαι ημιδιαφανής [αρχ. φέγγος].

φαήνα [η] = η φαγέδαινα [το καρκινώδες έλκος του στόματος και του 
στομάχου] [κατάρα: «φαήνα να σι τουν φάει»] 

φαηρόπ [επιφώνημα] = εμπρός, γρήγορα [φράση: «του έδωσιν έναν φα-
ηρόπ» = το επετάχυνε].

φα[γ]ησηρά [τα] = τα τρόφιμα, οι τροφές, τα φαγώσιμα [από εδώ και το 
«φαγησηρός» = αυτός που έχει καλή όρεξη, που τρώει], αλλά και φαη-
νιάρης [ο] = ο λαίμαργος.

φαΐν [το] = το φαΐ, το φαγητό [πληθυντ. τα φαγιά] [φράση: «α, σι κάμου 
τα φαγιά σου» = περίεργη απειλή, περισσότερο σαν αστεϊσμός, που ση-
μαίνει: θα σε τιμωρήσω, να δεις εσύ].

φαίνου [ρ.] = υφαίνω στον αργαλειό.

φακκή [η] = το όσπριο φακή. Ιδιάζουσα η χρήση της φακής στους Λιβι-
σιανούς: την επόμενη ημέρα των κοινοτικών εκλογών, αυτοί που είχαν 
θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές και αποτύχαιναν, έβρισκαν ένα πιάτο 
φακή στο κατώφλι του σπιτιού τους. Το έκαναν αυτό σαν έθιμο, που το 
είχαν βρει από τους προγόνους και για να γελάσουν. Η φακή σαν όσπριο 
είχε πολύ σημαντική θέση στη διατροφή των Λιβισιανών, από αυτό οι 
φράσεις και οι παροιμίες, όπως: «άχτιν τόχιν η φακκή / νάμπει μες στο 
πιάτον» [γι’ αυτούς που προκαλούν την τύχη τους ή και γι’ αυτούς που 
προκαλούν την κακή τους τύχη ή μεγαλοπιάνονται]. Επίσης η φράση: 
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«ιψήθηκιν η φάκκουθ» από ευτράπελη διήγηση του Κ. Λαμέρα. Επίσης 
η φράση-παροιμία: «έφαϊν φακκήν κι πρήστιν / κι έβρεν άμμον και κυ-
λίστην» [για τους χορτασμένους που παρομοιάζονται εδώ με χοίρους]. 

φακκού [ρ.] και φακκίννου = τσουγκρίζω τα αυγά της Λαμπρής. Το εί-
χαν έθιμο οι Λ. να τσουγκρίζουν τα αυγά της Λαμπρής, ανήμερα μετά 
το «Χριστός Ανέστη» στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Όποιος έσπαγε 
τσουγκρίζοντας το αυγό του άλλου, το έπαιρνε δικό του. Εκτός όμως των 
κανονικών πασχαλινών αυγών, έφτιαχναν και «κίσσες», ψεύτικα ξύλινα 
αυγά και με αυτά έσπαγαν και κέρδιζαν τα αυγά των άλλων, γι’ αυτό 
πριν «φακκίσουν» τα αυγά τους οι «αντίπαλοι» τα «δοκίμαζαν» με τα 
δόντια τους. Η ερώτηση πριν το τσούγκρισμα ήταν: –«φακκούμουν;» 
απάντηση: –«φακκούμουν» –«άτε, Χριστός Ανέστη» κλπ.

φακκαλλίνις [οι] = οι καβαλίνες των αλόγων.

φαλάγγια [τα] = σε ετοιμότητα [φράση: «έμεινιν εις τα φαλάγγια» = 
έμεινε σε ετοιμότητα].

φαμίλια [η] = η οικογένεια [μσν. φαμίλια] [λατιν. familia].

φάνημαν [το] = η εμφάνιση [στο όνειρο] συγγενούς προσώπου [υπήρχε 
καλό και κακό φάνημα = καλός και κακός οιωνός]. 

φάνταγμαν [το] = η λαμπρότητα, η φαντασία, η επίδειξη.

φαντάζου [ρ.] = λάμπω, διαπρέπω.

φάουσα [η] = η αγιάτρευτη πληγή, αυτή που τρώει τις σάρκες. Εκτός του 
φάουσα χρησιμοποιούσαν και τη λέξη «φαήνα» [= φάουσα] σε βρισιά ή 
κατάρα: «φαήνα να σι του φάει» = φάουσα να σου φάει το χούι].

φαρακκάττιν [το] [έκφραση: «ήρταν φαρακκάττιν»] = δεν άντεξαν 
άλλο, ήρθαν στο τέρμα, ως την άκρη.

Φαρέλια [η] = μετά 3 χιλιόμετρα περίπου από το Πελτσιάζι στην παρα-
λία του Λιβισιού ήταν η Φαρέλια, όπου κατοικούσαν λίγες οικογένειες 
Τούρκων, αλλά και μερικές οικογένειες χριστιανών. Για τη Φαρέλια λέ-
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γανε το εξής: Σε έναν ασβεστόλακκο τον παλιό καιρό κάποιοι βρήκανε 
ένα μεγάλο κρεμμύδι που ζύγιζε ένα καντάρι, 44 οκάδες. Αυτό θεωρή-
θηκε μεγάλο ψέμα και γι’ αυτό όσοι έλεγαν κάτι απίστευτο ή ψέματα, 
τους έλεγαν: «άντε πάλι, την έκοψες την κρεμμύδα της Φαρέλιας».

Φαρνούγης ο Τελμησσεύς = διερμηνέας του Μ. Αλεξάνδρου, ειδικός 
στις ανατολικές γλώσσες.

φάσιμον [το] = η ύφανση, η υφή.

φασκιά [η] = η ταινία των σπαργάνων.

φασφασούλα [η] = η αποτυχία. Επίσης στο παιχνίδι της σβούρας, όταν 
ο σπάγγος γλιστράει και δεν μπορεί να κάνει τη σβούρα να γυρίσει στρο-
φές, έλεγαν: «βγήκε, έγινε φασφασούλα». 

φατσάνια [τα] = τα άγουρα φρούτα.

φέλακας [ο] = ο στρωματόσακος.

φέλιασμαν [το] = ο εμβολιασμός [δηλ. το κέντρωμα του δέντρου κ.ά], 
αλλά και ο εμβολιασμός των ανθρώπων [ο δαμαλισμός ονομαζόταν «βα-
τσίνα», από εδώ και το επίθετο «βατσινιάρης» = ο εμβολιαστής του δα-
μαλισμού] και φηλιάννου [ρ.] = εμβολιάζω. 

φελούκκα [η] = το μικρό άγαρμπο πλοιάριο, το φτωχό βαρκάκι.

φεργάδα [η] = η φρεγάτα, η ναυαρχίδα, και μεταφορικά = η μεγαλοπρε-
πής γυναίκα.

φέσι [το] = φέσι φορούσαν και οι άντρες και οι γυναίκες [οι γυναίκες 
στην επίσημη στολή τους] [βλέπε λήμμα: «Φορεσιά»].

Φετχιέ [η] ή Φέτχιε = η νέα ονομασία της Μάκρης Μ. Ασίας, μετά το 
1922 [πιο παλιά η Μάκρη ονομαζόταν «Μέγρι» στα τούρκικα].

φιδιόντυμαν [το] = το ντύμα του φιδιού. 

φιλιώννου [ρ.] = τα βρίσκω πάλι, γίνομαι ξανά φίλος.
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φιντίκιν [το] = το φουντούκι.

φιρμένους [ο] = ο επήλυς, ο έποικος.

φίντα [η] = το πουλάκι που χρησιμοποιούσαν οι κυνηγοί των αποδη-
μητικών πουλιών το φθινόπωρο για να πιάσουν τα πουλιά με τα δίχτυα 
[βλέπε: «Λαογραφικά Σύμμεικτα» 2009].

φιντίρης [ο] = ο φτωχός, ασήμαντος, άθλιος άνθρωπος [λεγόταν και 
τσιλπάκιν].

φίσουλον [το] = το τελώνιο.

φίττιν [το] = στα ίσια [έκφραση: «ήρτασιν φίττιν» = ήρθαν στα ίσια, 
στα όμοια, τα βρήκαν] [παροιμ. Π1, αρ. 1345: «ιγένηκάμουν φίττιν»... = 
είμαστε ίσια κι ίσια].

φκιρώννου [ρ.] = αδειάζω φαγητό από το μαγειρικό σκεύος στο πιάτο, 
κενώνω, και φκίρωσι [προστακτ. = άδειασε, κένωσε].

φλασκιάννου [ρ.] = βλαστάνω [Μιχ. Μουσαίος «Βατταρισμοί»] και 
φλασκιασμένους [ο] = ο χλωρός.

φοινίκια [τα] = τα γεμιστά με καρύδι, σουσάμι, κανέλλα, μελομακάρονα.

φόκκους [ο] = η φωτιά, το έναυσμα [στιχ. μαντινάδας: «Ε, Μαριά Κανα-
καεριά, που βάλλεις φόκκουν στα κλαδιά»].

φόλλα [η] πληθυντ. οι φόλλες = 1) το πιο μικρό σε αξία νόμισμα των 
Ρωμιών, 2) τα μικρά πέτσινα μπαλώματα που έβαζαν στα παπούτσια οι 
τσαγκαράδες και 3) φόλλα = το «εμετικό κάρυον» της βοτανολογίας ή 
σκυλοβότανο.

φόλι [το] [φόλι ή απρούσευγο] = το κλούβιο αυγό, το πολυκαιρισμένο, 
που το έβαζαν στη φωλιά της κότας για να πάει να γεννήσει τα αυγά της. 
Σαν φόλι επίσης έβαζαν και ένα μικρό άσπρο φλυτζάνι του καφέ για την 
ίδια δουλειά.
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Φορεσιά Λιβισιανή [Γυναικεία και Ανδρική] = 
Ανδρική Φορεσιά: Οι άνδρες φορούσαν βράκα 
ακριβώς όπως της Κύπρου και των Δωδεκανήσων, 
με γιλέκο, φέσι και μαντήλι γύρω από το φέσι και 
φαρδύ ζωνάρι μεταξωτό στη μέση. Παπούτσια γε-
μενιά καθημερινά και τις γιορτές σκαρπίνια, ενώ 
ελάχιστοι φορούσαν μπότες [τα «υποδήματα»]. 
Επειδή στο Λιβίσι το κλίμα ήταν ζεστό, σπανίως 
φορούσαν παλτό [τον «σάκκο» = παλτό ή και σα-
κάκι]. Η ενδυμασία των ανδρών γενικώς ποίκιλε 
ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση. Των 
ευποροτέρων η επίσημη, γιορτινή στολή αποτε-
λούνταν: από το γιλέκο [κοντογούνι], από δύο 
βράκες, την εσωτερική που ήταν άσπρη, και την 
εξωτερική που ήταν μαύρη από καλό ύφασμα ή 
τσόχα ακριβή. Φορούσαν μακριές μάλλινες κάλ-
τσες που έφταναν ως τα γόνατα και δένονταν με 
κορδόνι, που κατέληγε σε φούντα. Η σέλλα της 
βράκας προείχε προς τα πίσω, γι’ αυτό βάζανε μι-
κρές πετσέτες μέσα από τη βράκα, ώστε κατά το 
βάδισμα η σέλλα να χτυπάει ρυθμικά τις γάμπες. 
Μέσα από το κοντογούνι [γιλέκο] φορούσαν που-
κάμισο ριγωτό, χρώματος γκρι με μανίκια μακριά, 
υφασμένο στον αργαλειό [τη γούβα στα Λ.]. Το 
φέσι ήταν κόκκινο χωρίς φούντα. Μεταξύ του κο-
ντογουνιού και της βράκας φορούσαν ζωνάρι φαρδύ μεταξωτό, βασικά 
χρώματος μπλέ, με γύρους [βόλτες], μερικοί δε αφήνανε να κρέμεται το 
άκρο του ζωναριού μεγαλοπρεπώς κατά μήκος του μηρού. Οι κάλτσες 
ήταν πλεχτές, καφετιές-μαύρες, κεντημένες στα πλάγια, με κορδόνι που 
έδενε στο έξω μέρος της γάμπας. Η καθημερινή ανδρική ενδυμασία ήταν 
πολύ απλή: Αποτελούνταν από πουκάμισο σκούρο από χοντρό ύφασμα, 
και δίμητη βράκα από καραβόπανο. Και αυτά πολύ προ του 1922. [βιβλι-
ογραφία: Ν. Καραγεωργίου: «Μάκρη και Λιβίσι Μ. Ασίας» 1986 σελ. 
24, Άγγελος Τσακίρης: εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 18, 1958, και Μιχ. Γιαμά-
νης: προσωπική επικοινωνία 2001]. 
Γυναικεία Φορεσιά: Καθημερινή: Τα σουπάνια και η επίσημη [ή νυ-
φική]: τα καβάδια. Καβάδιν: Φέσι κόκκινο στο κεφάλι με φούντα με-

Ενδυμασία Λιβισιανού 
γύρω στο 1900 (ο εικο-
νιζόμενος είναι ο Παύλος 
Αράπης) (εφημ. «Μά-
κρη», ΑΦ.18, Οκτ.1958).
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ταξωτή μέχρι τη μέση που κατεβαίνει 
ανάμεσα από τις πλεξούδες της νύφης [η 
φούντα αυτή ανάλογα με την προέλευσή 
της ονομαζόταν: «αθηναϊκή», «αλεξα-
ντριανή» κλπ.]. Πουκάμισο μεταξωτό, 
άσπρο, μέχρι τα σφυρά των ποδιών, και 
πάνω από το πουκάμισο το «καβάδιν» 
που ήταν μεταξένιο επίσης, βαρύ και 
χρυσοΰφαντο [είδη μεταξένιου υφάσμα-
τος για το καβάδιν: τζινφές, κερμεσούκιν, 
μιζαρούλι, σεβέϊ, κουτινί, ατλάζι, τσιτερί 
κ.ά.]. Το καβάδι ήταν χρώματος πράσι-
νου ή κόκκινου, ήταν ανοιχτό μπροστά, 
και από τη μέση και κάτω χωριζόταν σε 
3 φύλλα, τα δύο πλάγια πιο στενά και 
το τρίτο, πίσω, ήταν πιο πλατύ. Το κα-
βάδι έφτανε και αυτό μέχρι τα σφυρά. 

Στη μέση 
είχε ζώνη 
που κρατούσε το καβάδι. Η ζώνη ήταν πολυ-
τελής, με 2-3 γύρους με κρόσια. Στο σώμα, 
πάνω από το πουκάμισο φορούσαν το κοντο-
γούνι [γιλέκο], που ήταν μάλλινο, γεμάτο κε-
ντήματα και είχε περιχειρίδες που πλάταιναν 
στα άκρα των χεριών, ήταν χρυσοκέντητες, 
πλάτους 8-10 εκατοστών. Το πουκάμισο στο 
στέρνο ήταν ανοιχτό μπροστά και κλεινόταν 
με 5-6 χρυσές πόρπες, τα πουκνιά, το πουκνί 
ήταν είδος αγκράφας. Στο λαιμό φορούσαν 
χρυσό πλεκτό περιδέραιο, πλάτους 4 εκατ. 
και βάρους 30 περίπου δραμιών, την τραχη-
λιά, ή κερτενούκιν [κερτένιν = το λειρί του 
κόκορα]. Το στήθος της νύφης καλυπτόταν 
από 2-3 αρμαθιές χρυσών φλουριών [βενέ-
τικα, κωνσταντινάτα, μαχμουτιέδες, τού-
μπλες, πεντόλιρα κ.ά.]. Στους καρπούς των 
χεριών φορούσαν τα βραχέλια [βραχιόλια] 
και στα αυτιά τα «φουσκιά» [σκουλαρί-

Χριστόδουλος Μαυρίκος (Κουστού-
λης) Υπόδειγμα ανδρικής και γυναι-
κείας φορεσιάς.

Αρχόντισσα με την κλασική νυ-
φιάτικη στολή της τα «καβάδια» 
(η Καλλιόπη Λουιζίδου).
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κια], ενώ παλαιότερα φορούσαν τις 
«βέργες» [χρυσούς, λεπτούς κρί-
κους 18-24 σε κάθε αυτί]. Στα μαλ-
λιά [στις πλεξούδες που τις έλεγαν 
«βρουλιά»] καρφίτσωναν ένα κό-
σμημα που παρίστανε τη χρυσόμυγα, 
όπως στα αρχαία χρόνια οι γυναίκες 
στην Αθήνα και στην Ιωνία, όπως 
γράφει ο Κ. Λαμέρας σελ. 76, επι-
καλούμενος τον Θουκιδίδη Α 6, 3. 
Στο μέτωπο φορούσαν σαν στέμμα 
το «τσαλκί» ή «τσελκί», που ήταν 
μια ταινία χρυσοΰφαντη που κάλυ-
πτε το μέτωπο και εκτεινόταν από το 
ένα αυτί ως το άλλο, όπου πάνω της 
έρραβαν χρυσά νομίσματα 50-60 τον 
αριθμό και με τρόπο, ώστε το ένα να 
καλύπτει το άλλο. Η ταινία αυτή του 
τσαλκί ονομαζόταν «γύρους», υπερείχε κατά 2 εκατ. περίπου των φλου-
ριών και τα άκρα της έφταναν μέχρι τους κροτάφους, όπου στερεώνο-
νταν εκεί ή έδεναν πίσω [Κ.Λ.]. 

φόρκους [ο] = ο φόρτος, το φόρτωμα [έκφραση: «γέροντας φόρκους» = 
γέροντας φόρτος].

φόρτακας [ο] υποκοριστικό: το φορτακάκιν = το σκατό, το σκατουλάκι 
[ή και η πορδή].

φόρ[τ]σουν [το] = το δυνατό [παροιμία Π1, αριθ. 882: «του φόρ[τ]σουν 
του ξύδιν / στου κάππιν του ζαράριν» = το δυνατό ξύδι, ζημιά στο πι-
θάρι του].

φουηρίννου [ρ.] και φουηρού [ρ.] = φοβερίζω [ουσιαστ. φουέρα [η] = η 
φοβέρα, επίθ. φουηρός = φοβερός, φουητσάρης = φοβιτσιάρης].

φούργια [η] = η βιασύνη.

φούλι [το] = μυριστικό της γλάστρας.

Τρεις νέοι Λιβισιανοί γύρω στο 1920 με 
φράγκικα ρούχα της εποχής.
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φούρκα [η] = η αγχόνη.

φουρνάδα [η] = η φουρνιά.

Φουρνάρη [του] = τοποθεσία του Λιβισιού [του Φουρνάρη].

φουρνέφτιο [το] = το ξύλινο φτυάρι με το οποίο φούρνιζαν το ψωμί [το 
έλεγαν και [ο] φουρνέφτης].

φουρνόφτυαρο [το] = το φτυάρι που χρησιμοποιούσαν στο φούρνο.

φουρτίν [το] = η σέλα της αντρικής Λ. φορεσιάς, αλλά και = φορτίο [δέ-
ματα, κλαδιά κλπ.].

φουσκαλήθρα [η] = η φλύκταινα.

φουσκαλλιδιάννου [ρ.] = βγάζω φλύκταινες.

φουσκίν [το] πληθυντ. τα φουσκιά = τα σκουλαρίκια, και επίσης «φού-
σκες» = είδος σκουλαρικιού.

φουσκί [τα] = η κοπριά των ζώων γενικώς.
 
φουτηρά [επίρ.] = φωτεινά.

φουτηρός [ο] = ο φαιδρός, ο φωτεινός.

φρένιμους [ο] = ο φρόνιμος, ο συνετός [επίρ.] τα φρένιμα [φράση: «έκα-
μιν τα φρένιμά του» = υποδύθηκε τον φρόνιμο, έδειξε φρονιμάδα].

φρινιμεύγου [ρ.] = γίνομαι φρόνιμος, σωφρονώ.

φρούκαλον [το] = το σκουπίδι, το φρόκαλο. 

φταίχου [ρ.] = φταίω.

φτείρα [η] = η ψείρα.



Μιχάλης Π. Δελησάββας

~314~

φτίν [το] = το αυτί.

φτύμμαν [το] = το πτύελο [έκφραση-παρομοίωση: «φτύμμαν-κόλλημαν» 
= ίδιος κι απαράλλακτος].

φτύξιμον [το] = το φτύσιμο [βλέπε: ξόρκια].

φυλαχτά [τα] = φυλαχτά κρεμούσαν στα παιδιά για το μάτιασμα, όπως: 
σκελίδες σκόρδου [όπως και στη λεχώνα], φύλλα απήγανου, ματόχαντρα 
κλπ. Το ίδιο έκαναν και στα ζώα, ιδιαίτερα στα άλογα [χάντρες στο μέ-
τωπο, δόντια αγριόχοιρου κ.ά].

Φόροι = Οι Τούρκοι εισέπρατταν φόρους από όλα τα γεωργικά προϊόντα. 
Το φόρο τον έβαζαν σε δημοπρασία κάθε χρόνο και πάντοτε τον έπαιρναν 
χριστιανοί. Οι γεωργοί αφού αλώνιζαν, έκαναν ένα σωρό την παραγωγή 
τους στα αλώνια ώσπου να έρθει να τα σφραγίσει ο φορατζής, ο οποίος είχε 
ένα κοντάρι, φαρδύ σανίδι καρφωμένο στην άκρη με γράμματα σκαλισμένα 
επάνω του. Με αυτό σφράγιζε την κορφή του σωρού μη τυχόν πάρει ο πα-
ραγωγός από το σωρό ώσπου να έρθει ο φορατζής για να μετρήσει, ώστε 
το δημόσιο να πάρει το ένα δέκατο. Φόρο έπαιρναν επίσης από τα σπίτια, 
τον καλούμενο «ασούρι», επίσης τον φόρο ιδιοκατοίκησης, το «εμπλέκι». 
Το εμπλέκι στο Λιβίσι το εισέπραττε ο γέρο-Πασχάλης Πασχαλίδης. Φόρο 
εισέπρατταν οι Τούρκοι και από κάθε νεογέννητο αρσενικό παιδί, τον κου-
ραμπά, μια λίρα χρυσή για κάθε χρόνο ως τα είκοσι χρόνια του. Το νέο 
Σύνταγμα των Νεοτούρκων του 1908 κατήργησε τον κουραμπά, τον φόρο 
υποτέλειας των χριστιανών και εφήρμοσε τη στρατολογία των στρατευσί-
μων, των «κουράδων», τούρκικα, στα τάγματα εργασίας, τα «αμελέ τα-
μπουρού» [Ν. Καραγεωργίου «Μάκρη και Λιβίσι Μ. Ασίας» 1986].
Εσωτερικοί φόροι: «φόρους» επέβαλλε επίσης και η Δημογεροντία της 
Κοινότητας Λιβισίου-Μάκρης για την συντήρηση των ναών και για την 
εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο από κοινή συνεισφορά των κατοίκων 
και με τίμια και εμπνευσμένη διαχείριση, η Κοινότητα έχτισε ναούς [του 
αγίου Νικολάου στη Μάκρη και τους Ταξιάρχες στο Λιβίσι] και Σχολεία, 
ένα στο Λιβίσι και ένα άλλο στη Μάκρη μεταξύ των ετών 1860-1875 [Κ. 
Λαμέρας σελ. 38]. Μετακάλεσε δασκάλους και καθηγητές, έστειλε υπο-
τρόφους στα Διδασκαλεία Αθηνών, Κων/πόλεως, Σάμου κ.α.
Οι φόροι αυτοί ήταν: 1) από τα δίδακτρα των μαθητών, 20-80 γρόσια 
το χρόνο, 2) από τους δίσκους των εκκλησιών, 3) από τα κεριά των εκ-
κλησιών, που τα έφτιαχναν οι επίτροποι [κεριά και λαμπάδες], 4) από 
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τις διαθήκες, 5) από τη φορολογία της προίκας [μετρητά ή κτήματα, το 
2%], 6) από τη σύνταξη των διαφόρων επισήμων εγγράφων [διαθηκών, 
προικοσυμφώνων, πωλητηρίων κ.ά.], 7) από την ενοικίαση των κτημά-
των της Κοινότητας, 8) από αφιερώματα, 9) από την δεκάτη που έπαιρ-
ναν οι Τούρκοι από τα γεωργικά προϊόντα, αλλά οι ΜακρηνοΛιβισιανοί 
τα «χτυπούσαν» με ασήμαντα ποσά κατόπιν συνεννοήσεως και έπειτα 
τα απέδιδαν στην Κοινότητα, στη σωστή τους αξία, 10) από τα πρόστιμα 
[από παραβιάσεις του Κανονισμού της Κοινότητας, όπως το περίφημο 
πρόστιμο αθέτησης του αρραβώνα κ.ά.].
Οι «φόροι» αυτοί επιβάλλονταν και εισπράττονταν με τέτοια διαφάνεια, 
που έκανε ικανές τις δύο Κοινότητες να θαυματουργήσουν στην διοί-
κηση, στην παιδεία και στον πολιτισμό [Κ. Λαμέρας σελ. 57].

φουμαίρου [ρ.] = καπνίζω τσιγάρο [παρατατ. ιφούμαιρνα, αόρ. φουμά-
ρησα].

φτινός [ο] και φτενός = ο λεπτός, ο ψιλός.

φτουματού [ρ.] = βρωμάω σαν πτώμα.

φτούμασμαν [το] = η δυσωδία.

φυλακάτορας [ο] = ο φύλακας, ο φρουρός.

φυλακώννου [ρ.] = φυλακίζω.

φυλλάδα [η] = το αλφαβητάρι.

φυλλουκάρτια [τα] = τα φυλοκάρδια.

φύρα [η] = το μέρος του είδους που δεν έπρεπε να υπολογιστεί στην 
τιμή, και στο ζύγισμα, το απόβαρο, επίσης το άχρηστο μέρος ενός είδους, 
αλλά και ενός υπολογισμού ή απόφασης.

φυραίνου [ρ.] = λιγοστεύω, ελαττώννομαι, χάνω βάρος.

φωνάννου [ρ.] και συνηθέστερα φανάννου = φωνάζω, κραυγάζω [παροι-
μία: «όπου πουνά, γαδαρινά φανάννει» = όποιος πονά, φωνάζει [γκαρί-
ζει] σαν τον γάιδαρο].
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Χ

χάβα [η] = το γκέμι, το χαλινάρι, το καπίστρι [από «Το παραμύθι του 
Εϊβάχη»:... «άμμα τη χαβάν μου μην τηδ δέκεις, γιατί θα μι χάσεις» 
= όμως το γκέμι μου [το καπίστρι μου] να μη το δώσεις, γιατί θα με χά-
σεις]. 

χαβάς [ο] = ο σκοπός του τραγουδιού [τούρκ. hava].

χαβάνι [το] = το ξύλο πάνω στο οποίο έκοβαν τον καπνό, αλλά και το 
γουδί [τούρκ. havan].

χαβούζα [η] = η δεξαμενή [τούρκ. havuz].

χάβρα [η] = η Σύναξη των Εβραίων, αλλά και η θορυβώδης συγκέντρωση.

χαγιάτι [το] = ο προ του προδόμου [ο προ του Λιβισιανού σπιτιού υπό-
στεγος [ανώι-ανώγι] χώρος, στρωμένος συνήθως με πλάκες, η βεράντα, ο 
εξώστης] [τούρκ. hayat].

χαδούσα [η] = η χαδιάρα.

χαζήριν [το] = έτοιμος.

χάζι [το] = η διασκέδαση [τούρκ. haz].

χαζινές [ο] = το θησαυροφυλάκιο, ο θησαυρός [από το παραμύθι «Η 
μαύρη έρνιθα»:... «η πατέρας πάαιννιν στουβ βασιλικόν τουχ χαζινέν, 
πού ’χιν τα πουλλά τα λιφτά»... = ο πατέρας πήγαινε στο βασιλικό θη-
σαυροφυλάκιο που είχε τα πολλά τα λεφτά] [τούρκ. haz[i]ne].

χάι [επιφώνημα] = άντε [περιφρονητικά], [όπως στο ευτράπελο: «Χάι 
παπα-Χαράλαμπε, βάλτην κι πάλι βγάλτην / κι πάλι ξαναβάλι την και 
πάλι ξαναβγάλτην»...].
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χαΐριν [το] επιφώνημα = χαλάλι, σε καλό [παροιμία Π1, αρ. 585: «Μιαν 
κι έκαμις το ψυχικόν, κάμι κι του χαΐριν» = μια που έκανες το ψυχικό, 
κάνε το χαλάλι] [τούρκ. hayir = ευεργεσία, προκοπή].

χαϊβάνιν [το] = ο κουτός άνθρωπος, ο εύπιστος [τούρκ. hayvan = ζώο].

χακίμ-βαρ [επιφώνημα-ευχή] = δόξα τω Θεώ, όλα καλά, μακάρι.

χάλασμαν [το] = το ερείπιο, και το επίθετο: χαλοσπιτού = η σπάταλη, η 
πολυδάπανη γυναίκα.

χαλάλι [το] [επίθετο άκλιτο] = με γεια σου, λέγεται για κάτι το δοσμένο 
με ευχαρίστηση [τούρκ. helâl].

χάλαντρουν [το] = το ερειπωμένο σπίτι.

χαλαστουργιά [η] = η χαλάστρα, η ζημιά.

χαλατό [το] = το γκρεμισμένο οίκημα ή σπίτι. Σε τέτοια οικήματα οι Λι-
βισιανοί έστηναν τα τσαρδάκια τους τα καλοκαίρια στον Κάμπο και ξε-
καλοκαίριαζαν εκεί αφού τα συμπλήρωναν και τα τακτοποιούσαν, οπότε 
τα ονόμαζαν αλατσούκια. 

χαλβάς [ο] και χαβλάς = το πιο συνηθισμένο, αλλά και το πιο αγαπημένο 
γλυκό των ΜακρηνοΛιβισιανών. Χαλβά έφτιαχναν οι νοικοκυρές σε όλες 
τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, στα αποσπερίδια και στις βεγγέρες, 
στην επίσκεψη στη λεχώνα, στο μωρό κλπ. Χαλβά επίσης χρησιμοποιού-
σαν και για θεραπευτικούς σκοπούς, στις αμυγδαλές, στους μαγουλάδες 
[παρωτίτιδα κλπ.]. Έκαναν δύο ειδών χαλβά: τον κανονικό [κουταλιές] 
και τον κουννιστό. Κανονικός χαλβάς: σιμιγδάλι, λάδι, ζάχαρη. Τον έκο-
βαν σε κουταλιές. Κουννιστός: νισεστέ, λάδι, ζάχαρη, και με χειρισμούς 
πάνω στη φωτιά το μίγμα γινόταν σπυρωτό, σε μικρούς ρόμβους σαν από 
ζελατίνη. [παροιμία: «φύλλο-φύλλο κατουμάριν / κι κουννίν-κουννίν 
[σπυρί-σπυρί] χαλβά»].

χάλες μου [σύνδεσμος] = μήπως; μήπως άραγε; λοιπόν;
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χάλι [το] = η κατάντια [τούρκ. hal].

χαλκιάς [ο] = ο χαλκωματάς, ο σιδηρουργός, ο γύφτος.

χαλκωματάς [ο] = ο τεχνίτης του χαλκού, ο γανωτζής.

χαλλίν [το] = η κύστη του ψαριού που περιέχει το αυγοτάραχο.

χαλοσπίτης [ο] = ο άσωτος, αυτός που χαλάει σπίτια [σύνθετη λέξη: χα-
λώ+σπίτι].

χαλού [ρ.] = χαλάω, καταστρέφω, αφανίζω, αλλά και: ανταλλάσσω νομί-
σματα, δυσαρεστούμαι, ουσιαστικό: χαλάστρα = το ρήγμα.

χαμάλης [ο] = ο αχθοφόρος [τούρκ. hamal].

χαμέτα [επίρ.] = αμέσως, αλλά και χάμω.

χαμέτια [επίρρημα] = αμέσως, ευθύς αμέσως [από το παραμύθι «Το 
αντρειωμένο βασιλόπουλο»:... «τότι χαμέτια διουρίννει η βασιλέας κι 
φέρουν ι-δυο ατζαμούδικα μουλάρια»... = τότε ευθύς αμέσως διατάζει 
ο βασιλέας και φέρνουν δυο όμοια [ή και ατίθασα] μουλάρια].

Χαμητιέ Σαρμουσακλή [το] = ορεινό χωριό της Καισάρειας, τόπος της 
τελευταίας εξορίας των ΜακρηνοΛιβισιανών που κράτησε 55 μέρες πο-
ρεία για να φτάσουν από τη Μάκρη και το Λιβίσι μέχρι εκεί, μέσα στο 
χειμώνα, Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 1921. Οι εξόριστοι έμειναν εκεί 
μέχρι την υπογραφή της συνθήκης ανακωχής.

χαμιάς [επίρ.] = αμέσως, μεμιάς, με την πρώτη.

χαμόμπλεπους [ο] = αυτός που βλέπει κάτω, ο ντροπαλός.

χαμουγέλλιν [το] και χαμουγέλασμαν [το] = το χαμόγελο.

Χάνιν [το] = τοποθεσία του Λιβισιού. Δεν ήταν χάνι, αλλά κτήριο με κε-
ραμίδια στο σταυροδρόμι προς την Κάτω Παναγιά. Στο Χάνι είχε καφε-
νείο όπου πήγαιναν οι άντρες και έπαιζαν τάβλι, ντάμα, χαρτιά κλπ.
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χάνινιν [επίρ.] = [σαν είναι], επομένως, λοιπόν.

χανούμα [η] = η γυναίκα του σουλτάνου, ή του πασά [η πασίνα], αλλά 
και η μεγάλη, η σεβαστή κυρία, και χανούμ = η κυρία, χανουμάκι [το] = 
η νεαρή τουρκάλα, ή η γυναίκα του χαρεμιού.

χαπάριν [το = η είδηση, η πληροφορία [παροιμία: «κι αν ηφουήθην η 
λαγός, του βουνόν του πήριν χαπάριν;» = κι αν φοβήθηκε ο λαγός το 
βουνό το πήρε είδηση [χαμπάρι;] [τούρκ. haber].

χαράκιν [το] = ο κανόνας της γραμμικής, ο χάρακας.

χαρακώννου [ρ.] = χαράζω, σύρω γραμμές.

χαράμι [επίρ.] = αδίκως [ρ. χαραμίζω] [τούρκ. haram].

χαρανί [το] = το τέντζερο, ορειχάλκινο δοχείο στρογγυλό, συνήθως σχή-
ματος μεγάλου κυπέλου, σκεύος μαγειρέματος [παροιμία: «κλου-κλου 
του χαρανίν / κι η κοιλιά εν του χουρεί» = κλου-κλου το χαρανί και η 
κοιλιά [μτφρ. η ψυχή] δεν το χωρεί].

χαραντζά-καραντζά = το πουρνό, τα χαράματα, την αυγή [«διηγημα-
τική» έκφραση].

χαραπάς [ο] = το εσωτερικό της μεγάλης κασέλας του τεστιλικιού [στα-
μνοστάσι] του κύριου δωματίου του Λ. σπιτιού. Εκεί φύλαγαν ό,τι παλιό 
είχαν και δεν ήθελαν ακόμα να το πετάξουν [από το «τραγουδάκι» των 
Χριστουγέννων: «και ρίξε τα στον χαραπά να μην τα τρων οι ψύλλοι», 
και η παροιμία: «τα παλιά παπούτσα ρίχνουν τα στουν χαραπάν»].

χάρβαλλος [ο], το χάρβαλλον = ο διαλυμένος, ο ερειπωμένος [φράση: 
«σπίτιν χάρβαλλον»].

χαρέμι [το] = το χαρέμι, αλλά και η γυναικεία φορεσιά [«Λαογραφικά» 
σελ. 206].

χαρίμιν [το] = ο φράκτης, το χώρισμα ανάμεσα σε κτήματα ή της μιας αυ-
λής από την άλλη. Φράχτης πρόχειρος, όχι χτιστός, με κλαριά και θάμνους.
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Χαριτωνίδης = 1) Χαριτωνίδης Χαρίτων: Καθηγητής Φιλοσοφικής 
του Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Ακαδημαϊκός. Γεννήθηκε το 1878 στη Μά-
κρη Μ. Ασίας. Δημοτικό Σχολείο τέλειωσε στη Μάκρη. Για το Γυμνάσιο 
φοίτησε στη Σάμο και στο 3ο Γυμνάσιο Αθηνών. Φοίτησε στη συνέχεια 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών, 1902 πτυχίο φιλολογίας. 
Έμεινε κοντά στο δάσκαλό του τον Κ. Κόντο που είχε χάσει το φως του 
και συνέχισαν μαζί τις φιλολογικές τους μελέτες. Το 1907 διορίστηκε 
καθηγητής στο Αρσάκειο Αθηνών, όπου δίδαξε μέχρι το 1926. Το 1926 
εξελέγη Καθηγητής στο Παν/μιο Θεσσαλονίκης [έδρα Ελληνικών Γραμ-
μάτων]. Το 1940 άφησε την έδρα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου 
ίδρυσε την Εταιρεία Ελλήνων 
Φιλολόγων. Έργα του: «Ποι-
κίλα Φιλολογικά» κ.ά. Δια-
κρίθηκε ιδιαίτερα στην απο-
κατάσταση αρχαίων κειμένων, 
τραγωδιών, έργων του Πλου-
τάρχου κ.ά. Η διδακτορική του 
διατριβή είναι γραμμένη στην 
λατινική γλώσσα. 
Βιβλιογραφία: Κ. Γεωργούλη: 
«Χαρίτων Χαριτωνίδης» πε-
ριοδ. Πλάτων, τόμος 6 [1954]. 
Στίλπων Κυριακίδης «Χαρί-
των Χαριτωνίδης» περιοδ. 
Ελληνικά, τόμος 13 [1954].
2) Χαριτωνίδης Ιωσήφ: 
Αδελφός του Χ. Χαριτωνίδη, 
δρ. φιλόλογος, γυμνασιάρχης 
στην Τραπεζούντα. Έργο του: 
«Περί της Λιβισιανής Διαλέ-
κτου» [Ν. Ανδριώτης, παραπο-
μπή στο «Το Ιδίωμα του Λιβι-
σίου της Λυκίας» σελ. 24, και 
Αντ. Παπαθανασίου εφημ. «Η 
Μάκρη» ΑΦ3, 2]. 

χαρκιά [η] και χαρκιάς [ο] υποκοριστικό το χαρκιέδιν = χάλκινο δοχείο 

Το βιβλίο «Περί της Λιβισιανής Διαλέκτου» του 
ΜακρηνοΛιβισιανού φιλόλογου Ιωσήφ Χ. Χαρι-
τωνίδου δρ. φ. που εκδόθηκε στην Τραπεζούντα 
το 1911.
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με το οποίο ανέβαζαν νερό από τα 3-4 πηγάδια [τους λιχτρούς] του Λιβι-
σίου [σημ. σε αντίθεση με την αντλιά που ήταν δερμάτινο δοχείο για να 
βγάζουν νερό από το πηγάδι [βλέπε λέξη].

«Χάρουντας» [ο] = οι υπόγειες καταβόθρες, η μια Β. και η άλλη Ν. του 
Αντικράγου στο Λιβίσι, όπου διοχετεύονταν και καταβυθίζονταν τα νερά 
του βουνού.

χαρπατσά [η], και χαρουπατσά, και χαππατσά [η] = το χαστούκι στο 
πρόσωπο, το σκαμπίλι, αλλά και η καρπαζιά, ο κατακέφαλος, ο φούσκος 
[από το παραμύθι του «Τελή-Βασίλη» [«Λαογραφικά» σελ. 167]:... «μι 
μιαν χαρπατσάν σκουτώννου χίλιις μιάν ψυχήν» [χίλιες μία… μύγες], 
και από το μοιρολόι [«Λαογραφικά Σύμμεικτα»]:... «ποιος έχει Χάρου 
χαρπατσάν / να μας καρσουλατήσει» [όποιος έχει δεχτεί χαστούκι στο 
πρόσωπο από το Χάρο, να μας αντικρίσει [να μας συντροφέψει, να μας 
απαντήσει], καρσουλατώ [ρηματοποίηση του καρσί = απέναντι].

χάρταυλος-χάρταυλη [ο, η] = ο ολάνοιχτος, η ολάνοιχτη [πόρτα π.χ.] 

χαρτοφόρους [ο] = ο χαρτοπαίκτης.

χαρτουσιά [η] = η [μάλλον καλή] παρτίδα χαρτιών στο χαρτοπαίγνιο. 

Χάσπελι [η Παναγιά του Χάσπελι] = η Άσπιλος Παναγία κατά τον Κ. 
Λαμέρα [σελ. 15], μεγάλος ναός κατεστραμμένος στα Δ. του Λιβισιού.

χάστης [ο] = ο αποβλακωμένος, ο ναρκωμένος, ο κουτός, ο ηλίθιος [από 
το λαϊκό δρώμενο:... «και κοιτά μου σαν τον χάστην / θουρού σι Χρου-
σαφίνα μου διότι σ’ αγαπώ»... [«Λαογραφικά Σύμμεικτα»].

χατά [επίρ.] = εξ αμελείας [φόνος, σπάσιμο, ζημιά κλπ.] φράση: «έγινιν 
χατά» = έγινε εξ αμελείας.

χάτε = άντε.

χατ[τ]ήρι = η χάρη [τούρκ. hatir].

χατζής [ο] [θηλυκό η χατζίδινα] = αυτός, αυτή που έχει πάει στους Αγίους 
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Τόπους και έχει πάρει τον τίτλο του χατζή, το λεγόμενο «χατσ[ζ]ηλούκιν». 
Ή πιο απλά, ο πηγαιμός στους Αγίους Τόπους ήταν επίσης χατσηλούκιν. 

Χατζηαυγερινός ή και Χατσαυγερινός = ευεργέτης του Λιβισιού. Ο Λι-
χτρός [πηγάδι] του Χατσαυγερινού ήταν χρονολογικά το πρώτο πηγάδι 
του Λιβισιού.

Χάττι-Χουμαγιούν [το] = το περίφημο αυτοκρατορικό φιρμάνι της 18ης 
Φεβρουαρίου του 1856 που αναγνώριζε επίσημα τα προνόμια των Ελ-
λήνων στην Τουρκία. Το Χάττι-Χουμαγιούν είχε θέση εκτελεστικού δι-
ατάγματος, του Χάττι-Σερίφ του Γκιουλχανέ [που είχε βγει επί Αβδούλ 
Μετζίτ το Νοέμβριο του 1839 και έδινε επίσημη σουλτανική υπό-
σχεση πως θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του]. [σχόλιο της Καλ. Μου-
σαίου-Μπουγιούκου στην παροιμία Π1, αρ. 1253: «Χάτε χάι, Χάττι-
Χουμαγιούν»].

Χαττουτζάπουλλα [η] = η κυρία Χάττουτζα [σημ. τις τουρκάλες τις προ-
σφωνούσαν με τη λέξη «άπουλλα» [αδερφή] [από την παροιμία Π1, αρ. 
524: «πουλιμά [πολεμάει, αγωνίζεται] η Χαττουτζάπουλλα, κι ας κά-
θιτι του Τσίγκου του Παλαπάνου» = πολεμάει, αγωνίζεται η κυρά, κι ας 
κάθεται η παρακατιανή [γυναίκα ή κόρη] του Τσίγκου του Παλαπάνου].

χαυλίν [το] = ο περίβολος του σπιτιού [Ν. Ανδριώτη «Το Ιδίωμα...» σελ. 
95].

χαύτας [ο] [σύνθετο επίθετο = ο χαυταλευράς] = ο κουτός.

χάσκας [ο] και χάχας = ο κουτός, ο βλάκας [που χάσκει με ανοιχτό το 
στόμα].

χαχλαστού [ρ.] [έκφραση: «χαχλαστά η ψυχή μου»] = φτερουγίζει η 
καρδιά μου, έχω ταχυκαρδία-ταχυαρρυθμία, και χαχλάκισμαν [το] = το 
λαχάνιασμα.

χεϊπές [ή και χεεπάς] [ο] = το δισάκι, το καλάθι, ο τουρβάς [από την 
παροιμ. Π1, αρ. 1255: «η χεϊπές έχει δυο κιόζια» = το δισάκι έχει δυο 
σακούλια] [τούρκ. heybe].
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χειρουκουντυλιά [η] = η γραφή. 

χελιδονιά [η] = καλοήθη δερματικά μορφώματα, χρόνια και δυσθερά-
πευτα [μυρμηγκιές;] [παροιμ. Π1, αρ. 442: «έχει στουν κώλουν μυρμη-
γκιάν κι στου φτίν [στο αυτί] χελιδουννιάν»].

χειμουνικόν [το] = το φρούτο ή ο καρπός του χειμώνα.

χειρόβολουν ή και μο[υ]νόχειρουν [το] = η χουφτιά, η δράκα.

χειρουμαλάσσου [ρ.] = μαλάζω με τα χέρια.

χέννιν [το] = το χιόνι [και χινίννει = χιονίζει].

χεντερί [το] = το αντερί της στολής του ιερέως, του βασιλιά κλπ. [τούρκ. 
hentari] [από το παραμύθι του «Δρακοηλιά»:... «θέλου να μι κάμεις 
έναχ χεντερί να ’χει τουν ουρανόν μι τ’ άστρα» = θέλω να μου κάνεις 
ένα χεντερί νάχει τον ουρανό με τ’ άστρα].

χερετσέπης [ο] = αυτός που συνηθίζει να έχει τα χέρια του στις τσέπες, 
και κατ’ επέκτασιν ο τεμπέλης, ο ακαμάτης, ο καφενόβιος [σύνθετη λέξη: 
χέρια και τσέπη].

χέρσον [το] = το χωράφι που έμεινε ακαλλιέργητο.

χεσμερί [το] και χιοσμερί = το πρωτόγαλο, που πηγμένο το τηγάνιζαν 
με μέλι και έφτιαχναν ένα εύγευστο γλυκό [κατ’ άλλην εκδοχή του Αντ. 
Τζιζή, χεσμερί ήταν το καϊμάκι από βουβαλίσιο γάλα].

χέστης [ο] = ο φοβιτσιάρης [και αλλιώς: τσιλλιάρης].

χιλώνιν [το] = η νόσος χοιράς με μορφώματα στο δέρμα.

χιοστερές [το] = το συρτάρι [από το παραμύθι «Αβεσσαλώμ»:... «βούλα 
τα μαϊδιά ήταμ μέσα στουν χιοστερέν»... = όλα τα λεφτά ήταν μέσα 
στο συρτάρι].

χιουλές [ο] και χιλές [ο] = η απάτη, το κλέψιμο στα χαρτιά, στα παιχνί-
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δια κλπ. [από την ευτράπελη διήγηση του Κων/νου Λαμέρα σελ. 114 «Τα 
χαρτιά»: «...ποπά, ποπά, χιλέν μι κάμνεις χα»... = παπά, παπά, με κλέ-
βεις]. συνώνυμο: [η] γαρνιτιά.

χουλλιάννου [ρ.] = θυμώνω. 

χουλλιασμένους [ο] = ο πικραμένος, ο πενθών.

χουλλιού = λυπάμαι [παροιμία: «ας μιλούμουν κι ας γιλούμουν να θα-
ρούν πως [δ]εν χουλλιούμουν» = ας μιλάμε κι ας γελάμε να νομίζουν 
πως δεν λυπόμαστε].

Χοροί του Λιβισιού και της Μάκρης = 1) Η Σούστα ήταν ο επίσημος 
χορός των ΜακρηνοΛιβισιανών. Τη σούστα την χόρευαν στην «Αγάπη» 
το απόγευμα του Πάσχα, στο προαύλιο της Κάτω Παναγιάς, τη Δευτέρα 
του Πάσχα πάλι στο προαύλιο της Κάτω Παναγιάς, και την 3η ημέρα 
του Πάσχα στου «Αγιάφκουλου τα χωραφάκια», κοντά στη Μονή των 
Ευκόλων. Τη σούστα τη χόρευαν επίσης στα πασκούνια και στους γά-
μους. Ο χορός αυτός είχε δύο βήματα δεξιά και ένα αριστερά με ελαφρά 
ταλάντευση του αριστερού ποδιού. Στο χορό «πιάνονταν» άντρες και γυ-
ναίκες εναλλάξ με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο πρώτος και ο τελευταίος του 
χορού ήταν άντρας. Τα τραγούδια της σούστας ήταν δίστιχα, επαινετικά, 
ερωτικά, πεισματικά. Ο πρώτος και ο δεύτερος τραγουδιστής συναγωνί-
ζονταν με ρίμες πάνω στο ίδιο θέμα αυτοσχεδιάζοντας. Όταν ο ένας από 
τους δυο δεν μπορούσε τελικά «να αντικρίσει» τον άλλο, θεωρούνταν 
νικημένος. Έτσι ο χορός έπαιρνε τη μορφή ποιητικού αγώνα αυτοσχεδι-
ασμού. 
2) Άλλοι χοροί ήταν, ο καρσιλαμάς ή μοναχικός, ο μπάλος, ο ζεϊμπέκι-
κος, η πόλκα, οι συρτοί, ο καλαματιανός, ο σουτές [είδος πόλκας], το 
«νινινί», ένας ειδικός χορός-δρώμενο, που το χόρευαν ορισμένες γυναί-
κες στο δρόμο προς την εκκλησία, στους γάμους.

Χοιρονήσι [το] = νησάκι μέσα στον Κόλπο της Μάκρης προς Β. του 
Ταρσανά. Ήταν καταπράσινο με πουρνάρια και θάμνους. Η επιφάνειά 
του ήταν η μισή περίπου από τον Ταρσανά. Είχε πηγάδι. Ταρσανάς και 
Χοιρονήσι είχαν πολλά αγριογούρουνα.

χοιροσ[ζ]βάγια [τα] = χαρές έξαλλες, γλέντια όπως τις μέρες που έσφα-
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ζαν τους χοίρους [Χριστούγεννα και προπαντός Απόκριες].

χόνδρος [ο] = το αλεύρι μετά το κοσκίνισμα του πλιγουριού λεγόταν 
χόνδρος, γιατί ήταν χονδρό στην αφή.Με τον χόνδρο έκαναν χαλβά [και 
με νισεστέ βέβαια].

χόρταλουν [το] = το κρόταλο, το χειροκρότημα.

χουβαρτάς [ο] = αυτός που ξοδεύει, ο γλεντζές, ο ανοιχτοχέρης [από το 
δίστιχο της μαντινάδας: «ξύπνα καλέ μου χουβαρτά / κι ήρθα στη γει-
τονιά σου»] κλπ.

χουζούριν [το] = η ανάπαυση, η τρυφή, αλλά και η ευθυμία, η καλή διά-
θεση [τούρκ. huzur].

χούιν [το] = η [κακιά] συνήθεια.

χουλή [η] = η λύπη, το πένθος [παροιμία: «ένα μι τουν νουν του είνιν κι 
η χουλή του» = αυτός που δεν έχει μυαλό δεν λυπάται].

χούλλη [επιφώνημα] = γιούχα [παροιμ. Π1, αρ. 17: «αύχια Δημήτρη-
χούλλη Δημήτρη» = μπράβο Δημήτρη-γιούχα Δημήτρη].

χούλλικους [ο] = ο φαρδύς, ο άκομψος [στην αμφίεση].

χουλουσκάννου [ρ.] = λυπάμαι πολύ.

χουνέριν [το] = η απάτη, το πάθημα [τούρκ. hüner].

χουράς [ο] = το πείσμα, η επιμονή [φράση: «δεν περνά χουρά» = δεν 
υποχωρεί, δεν αλλάζει με τίποτα].

χουρασάνι [το] και κουρασάνι = υλικό οικοδομών: μίγμα σπασμένων 
κεραμιδιών με ασβέστη. Με το χουρασάνι σοβάτιζαν το εσωτερικό της 
«γιστέρνας», της στέρνας που μάζευε το νερό της βροχής από το δώμα, 
στα Λιβισιανά σπίτια.

χουράφια ή χουραφάκια [τα] = έτσι ονόμαζαν τα κτήματα στον Κάμπο 
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του Λιβισιού. Άλλα «χουραφάκια» στο Λιβίσι, ήταν τα «χουραφάκια» 
της Μονής των Ευκόλων, το «χουραφάκιν της Παναγίας», δηλ. ένα βα-
κούφικο κτήμα στο Λιβίσι, τα «χουράφια» του αη-Νικόλα, που ονομάζο-
νταν και «αη-Νικουλάκια».

Χουριέτ [το] = το Σύνταγμα που δόθηκε το 1908 στην Τουρκία επί 
Αβδούλ Χαμίτ. Το Σύνταγμα αυτό κατήργησε τον φόρο υποτελείας των 
χριστιανών, τον κουραμπά, που ήταν 1 χρυσή λίρα το χρόνο για κάθε αρ-
σενικό παιδί μέχρι τα 20 χρόνια του, και αντ’ αυτού εφήρμοσε τη στρα-
τολογία των στρατευσίμων χριστιανών, των κουράδων, στα τάγματα 
εργασίας τα «αμελέ ταμπουρού». Για το Χουριέτ αυτό ο Πατριάρχης 
Ιωακείμ ο Β΄, είπε ότι «θα είναι ο τάφος των χριστιανών», όπερ και 
εγένετο.

χουρλατού [ρ.] = ροχαλίζω [το ουσιαστικό: το χουρλάτισμαν], αλλά και 
με άλλη έννοια, όπως: «χουρλάτησαν οι πέτρες» = κύλισαν οι πέτρες 
και έκαναν θόρυβο. 

χουσμάτιν [το] = η υπηρεσία, και χουσματσής [ο] = ο υπηρέτης [τούρκ. 
hizmetçi].

Χουτουρελίζ [ο] = ο αη-Γιώργης στα τούρκικα.

χόσκελντιν = ο χαιρετισμός «καλώς όρισες».

χράμι [το] τα χράμια = σκεπάσματα υφαντά στον αργαλειό, μάλλινα με 
γραμμώσεις βαμβακερές και στις άκρες πολλές φορές με φούντες.

χρειασίδιν [το] = το εγαλείο, και χρειασίδια [τα] = τα προς χρήσιν.

χρειός [το] = το χρέος.

χρειώννουμου [ρ.] = δανείζομαι.

χριβουλέτης [ο] = ο δανειστής [πληθυντ. οι χριβουλέτηδοι].

χρίδια [τα] = οι όρχεις, τα αρχίδια.
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χρίννου [ρ.] = πασαλείβω, ασβεστώνω, λερώνω, λασπώνω [αόριστος: 
έχρισα] και χρισμένους = ο σφραγισμένος [παροιμία Π1, αρ. 1280: «χρι-
σμένους καπαμάς» = σφραγισμένος καπαμάς].

χρουνίννου [ρ.] = γίνομαι ενός έτους.

χρυσή [η] = ο ίκτερος [πίστευαν ότι ο μεγάλος φόβος, ο τρόμος, προκα-
λούσε τον ίκτερο και γι’ αυτό το λόγο τον «έκοβαν», έκαναν δηλ. τομές 
στο δέρμα ανάμεσα στα φρύδια ή στον χαλινό της γλώσσας].

χρυσουφός [ο] = ο χρυσοχόος.

χτικιάρης [ο] = ο φθισικός, ο φυματικός [θηλ. χτικιάρα, ουδέτ. το χτι-
κιάρικο].

χτικιό [το] = η φθίση, η φυματίωση. 

χτίστης [ο] = σημ. το επάγγελμα του χτίστη οι Λιβισιανοί δεν το είχαν σε 
μεγάλη υπόληψη, το θεωρούσαν παρακατιανό, και γι’ αυτό δεν ήθελαν 
να κάνουν γαμπρούς χτίστες ή ψαράδες. [Καλ. Μουσαίου-Μπουγιούκου 
σχόλιο στην υπ’ αριθ. 471 παροιμία: «δεν τον θέλω εγώ τον χτίστην πό-
φαϊν φακκήν και πρήστην»].

χτυπούμου [ρ.] = ερωτεύομαι [αόρ.γ΄ πρόσωπο: ιχτυπήθηκιν = ερωτεύ-
τηκε]. 

χωραττάς [ο] = ο αστεϊζόμενος, ο χωρατατζής.

χωραττό [το] = το αστείο και χωραττεύω [ρ.] = κάνω αστεία, αστειεύομαι.

χώρισμαν [το] = το διαζύγιο.
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ψάθθα [η] = το ψαθί, αλλά και είδος μέτρου.

ψαθθούριν [το] = κουλούρι με πολύ σουσάμι της Μεγάλης Σαρακοστής. 
[εφημ. «Η Μάκρη» ΑΦ 19, 3], είδος παξιμαδιού.

ψακίν [το] = η τροφή, το έδεσμα που δεν το κάνουμε χαλάλι σε κάποιον.

ψακουβουτανίννου [ρ.] = δηλητηριάζω [ψακώννου συν βουτανίννου]. 

ψακώννου [ρ.] αόρ. ψάκουσα = τρώω λαίμαργα, περιδρομιάζω [προ-
στακτική: ψάκουσι = φάε και πλάνταξε, [αλλά και ψιακώννου = φαρμα-
κώνω, δηλητηριάζω].

ψαλιδουκέριν [το] = το κηροψάλιδο [το ψαλίδι των κεριών].

ψαροψάλιδον [το] = είδος ψαλιδιού [από το «Μοιρολόι της Πανα-
γίας»:... «δεν έχω ψαροψάλιδον να κόψω τα μαλλιά μου»].

ψαρουσύνη [η] = η τέχνη του ψαρά, η ψαρική.

ψαχνός [ο] = ο ψαθυρός, ο τραγανός.

ψείρα [η] = η ψείρα, αλλά και παράσιτο των ψαριών [και ξανθόψειρα = 
ο κοκκινοτρίχης].

ψηλουκλαννάτους [ο] = αυτός που μεγαλοπιάνεται.

ψηφίν [το] = το γράμμα της Αλφαβήτας, οι ψηφίδες του ψηφιδωτού, του 
μωσαϊκού.

ψηφώ [ρ.] = λογαριάζω, μετρώ, υπολογίζω.
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ψιακίν [το] = το δηλητήριο, το φάρμακο, το ακόνιτο [δηλητήριο].

ψίδι [το] = το δέρμα στο πάνω μέρος των παπουτσιών [αρχ. αψίδιον, 
υποκορ. του αρχ. αψίς] [Γ. Χατζιδ., Ν. Ανδριώτης].

ψικεύγου [ρ.] = συνοδεύω [από το παραμύθι του «Δρακοηλιά»:... «α 
πάτι να φέριτι του βασιλικόν καγνίν... κι έναδ δίσκουν ι-χρυσόν κι η 
κόσμους που θα ψικέψει να τουν πάει»... = να πάτε να φέρετε τη βασι-
λική βοϊδάμαξα... κι ένα δίσκο χρυσό και ο κόσμος που θα τον συνοδέψει 
να το πάει...].

ψικεύγουμου [ρ.] = παντρεύομαι.

ψικευτός [ο] = αυτός που τον πάνε στα χέρια [ο σηκωτός στα χέρια].

ψίκιν [το] = η πομπή του γάμου [από το μσν. οψίκιον] 

ψουμάδικουν [το] = το αρτοποιείο.

ψουμάς [ο] = ο αρτοποιός, ο αρτοπώλης, αλλά και μία από τις 4 όψεις 
των «αστραγάλων», του παιδικού παιχνιδιού με τα κότσια των ζώων 
«βεζύρης-βασιλιάς».

ψουματάρης [ο] = ο ψευδολόγος.

ψουματένους [ο] και ψουμάτινους = ο ψευδής, ο μάταιος, ο πρόσκαιρος.

ψουφάκιν [το] = η γούνα των προβάτων.

ψουφού [ρ.] και ψουφίννου = πεθαίνω [επί ζώων].

ψόφους [ο] = η επιζωοτία, η επιδημία θανάτου στα ζώα.

ψουψουρίννου [ρ.] = ψιθυρίζω.

ψουψούρισμαν [το] = ο ψίθυρος.

ψυλλίννου [ρ.] = καθαρίζω από τους ψύλλους, ξεψυλλίζω.
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ψυλλοβότανουν [το] = το φάρμακο για το εξολόθρεμα των ψύλλων.

ψυχαταριά [η] = η γυναίκα που φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής της 
και κάνει αγαθοεργίες, η θεοσεβής.

ψυχατάρης [ο] = ο ελεήμων.

ψυχικόν [το] = η ελεημοσύνη.

ψυχουμαχού [ρ.] = ψυχορραγώ.

ψυχουμέτριν [το] = το πλήθος, το σύνολο των κατοίκων, ο πληθυσμός.

ψυχουπαίδιν [το] = ο θετός γιος, ο παραγιός [ο ψυχουγιός και η ψυχου-
κόρη αντίστοιχα, δηλ. θετός γιος, αλλά και παραγιός και παρακόρη = 
υπηρέτρια].

ψωμάς [ο] = 1) ο χοντροκέφαλος, 2) μια από τις όψεις των αστραγάλων 
του παιδικού παιχνιδιού «βεζύρης-βασιλιάς».

ψωμοσάνιδον [το] = το τραπέζι [από μια παραλλαγή του «Μοιρολογιού 
της Παναγίας» της Μ. Παρασκευής όπως την κατέγραψε ο Καθηγ. Γ. 
Αμαργιανάκης:... «ούτε στο ψωμοσάνιδον, ψωμί να μην πατάξει»].
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Ω

ωμός [ο] = ο άψητος, αλλά και ο ακαλλιέργητος άνθρωπος, ο σκληρός, ο 
απάνθρωπος.

ώρα [η] = η ώρα του 24ώρου, αλλά και σε ανάλογες χρήσεις, όπως, στην 
έκφραση «είναι στην ώρα του» = έγκαιρα, «η ώρα η καλή», στους γά-
μους, «ώρα καλή», χαιρετισμός.

ώχρα [η] = το κίτρινο χρώμα, που το έφτιαχαναν από φύλλα αμυγδαλιάς 
για να βάψουν τα αυγά της Λαμπρής.

Ω!... = αρχή πολλών Λιβισιανών προσφωνήσεων και επικλήσεων: π.χ. 
«Ω, καλώς το νιο φεγγάρι / όπου μου ’φερε τη χάρη / σιλιούνια, μιλι-
ούννια / μερμηγκιά ξεριζωμένη» [ξόρκι για τις μυρμηκίες], επίσης: «Ω, 
φως και μάτια, μάτια μου / των οφθαλμών μου μάτια» [προσφώνηση 
σε αγαπημένο πρόσωπο] κ.ά.
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