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κατά που

κασάπης (ο) (ουσ .): χασάπης στην κοι-
νή νεοελληνική, κρεοπώλης . Η λέξη κα-
σάπης χρησιμοποιείται προσβλητικά για 
αδέξιους χειρούργους . 
«Να ξανοίγεις ίντα κρέας παίρνεις. Να μη 
λες του κασάπη να λεφτά δω’μου κρέας»
Ετυμ. Από το τουρκικό: kasap = κρεο-
πώλης (αραβικό: qassâb) .

κασαπιλίκι (το) (ουσ .): η δουλειά του 
κασάπη / το προς πώληση κρέας στο χα-
σάπικο .
«η ζωή στο χωργιό δε βγαίνει μόνο με το 
κασαπιλίκι»
«άμε να δεις ανε βρεις πράμα κασαπιλίκι»
Ετυμ. Από το: κασάπης (βλ . λέξη) .

κασαπιό (το) (ουσ .): χασάπικο, κρεο-
πωλείο .
«πήγαινε στο κασαπιό να πάρεις μνιαο-
λιά κριάς να το ψήσομε ταχυτέρου απού 
’ναι Κυριακή»
Ετυμ. Από το: κασάπης (βλ . λέξη) .

κασαπομάχαιρο (το) (ουσ .): μεγάλο 
κοφτερό μαχαίρι που χρησιμοποιείται 
από τον χασάπη για το σφάξιμο των ζώ-
ων και για την κοπή κρεάτων .
«τον ήσφαξε με το κασαπομάχαιρο»
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κασάπης + μα-
χαίρι .

κασασμένος, -η, -ο (μετοχ . παθ . παρ . 
ως επίθ .): λερωμένος, αυτός που έχει κά-
σες .
«πολύ κασασμένα ’ναι τα πόδια σου, μό-
νο πήγαινε να τα πλύνεις με ζεστό νερό 
και σαπούνι να καθαρίσουνε»
Ετυμ. Από το: κασάζω εκ του κάσα (βλ . 
λέξη) .

κασκαρίσκα (η) (ουσ .): πάθημα / φάρ-
σα / εξαπάτηση .

«μου την ήφερε τη-γ-κασκαρίκα»
«ήκαμε πάλι τη-γ-κασκαρίκα ντου»
Ετυμ. Από το τουρκικό: kaçkariko = 
κασκαρίκα ή από το ιταλικό: cascare (= 
πέφτω) .

κασογόνατος, -η, -ο (επίθ .): αυτός που 
έχει βρομερά γόνατα . Οι παλιοί κρητικοί 
φορούσαν βράκες, οι οποίες εκάλυπταν 
τα πόδια τους μέχρι τα γόνατα, με απο-
τέλεσμα να λερώνονται τα γόνατά τους, 
τα οποία παρέμεναν άπλυτα για αρκετό 
διάστημα .
«φύγε από παέ, μωρέ, κασογόνατε»
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κάσα (βλ . λέξη) 
+ γόνατο .

κασόλαδα (τα) (ουσ .): βρομόλαδα, κα-
τακάθια λαδιού (τα χρησιμοποιούσαν, 
παλαιότερα, για παρασκευή σαπουνιού) .
«κασόλαδα αγοράζω» φώναζαν παλιά οι 
φετσάδες που γυρνούσαν στα χωριά του 
Λασιθιού .
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κάσα + λάδι .

καστανιάζω (ρήμ .): παίρνω καφέ χρώ-
μα, παίρνω το χρώμα του κάστανου .
«εστρουφίξανε οι παταθιές κι αρχίζουνε 
να καστανιάζουνε τα φύλλα ντως»
Ετυμ. Από το: κάστανο .

καστρινός, -ή, -ό (επίθ .): ο προερχό-
μενος από πόλη (από κάστρο και ειδι-
κότερα από το Ηράκλειο, που λεγόταν, 
συνήθως, Μεγάλο Κάστρο) .
«ήρθανε στο χωργιό οι καστρινοί και με-
γαλοπιάνουνται και δε μασε καταδέχου-
νται εμάς»
«καστρινός χορός»
Ετυμ. Από το: κάστρο (= πόλη) .

κατά που (φρ . επέχ . θέση επίρρ .): όπως, 
καθ’ όμοιο τρόπο, σύμφωνα .
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κατάβαρη

«κατά που σου λέω να πράξεις»
«κατά που πάει η δουλειά, δε δα ξετελέψει»

κατάβαρη (η) (ουσ .): αυτή που βρίσκε-
ται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη .
«κατάβαρη είναι πάλι η τάδε, δυο φαίνε-
ται πως δα κάμει»
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κατά + βάρος . 

καταβολεύγω (ρήμ .): σκαλίζω το χώ-
μα, στυλώνοντας τα φυτά, ώστε να διευ-
κολύνω την ανάπτυξή τους / βάζω κα-
ταβολάδες (= σκεπάζω πλήρως με χώμα 
βλαστούς ορισμένων δέντρων ή φυτών 
(π .χ . αμπελιών) χωρίς να τους αποκόψω 
από το μητρικό δένδρο ή φυτό, οι οποίοι 
βγάζουν ρίζες και εξελίσσονται σε νέα 
δενδρύλια ή φυτά) .
«Καταβολεύγω τσι μηλιές που κάνουνε 
τα μήλα / να σου τα φέρνω αγάπη μου, 
μόνο γλυκά μου μίλα;» (κρητ . δίστιχο)
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κατά + βολεύ-
γω (εκ του βολή < βάλλω (με την έννοια 
του βάζω κάτω στο χώμα)) .

κατάδικα (το) (επίθ .): φταίξιμο, υπαι-
τιότητα, ευθύνες .
«όλα τα κατάδικα τα ρίχνουνε σ’ αυτόν»
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κατά + δίκη .

κατακαλόκαιρο* (το) (ουσ .): μεσοκα-
λόκαιρο . 
«κατακαλόκαιρο ’ναι και δυνατές κάψες 
δεν ήκαμε ακόμη»
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κατά + καλοκαίρι .

κατακειτάμενος, -η, -ο (μετοχ . παθ . 
ενεστ . ως επίθ .): ξαπλωμένος λόγω βα-
ριάς ασθένειας, ανήμπορος να σηκωθεί .
«βαρά τον ήπιασε το γαζέπι κι είναι κα-
τακειτάμενος»
Ετυμ. Από το: κατάκειμαι (σύνθετο εκ 
των κατά + κείμαι > μεταγ . κείτομαι) .

κατακεφαλιάζω (ρήμ .): χτυπώ κάποιο 
στο κεφάλι .
«ετσακωστήκανε για τσι περιουσίες και 
εκατακεφάλιασε τον αδερφό ντου»
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κατά + κεφαλιά-
ζω (εκ του: κεφαλή) .

κατακλείδι* (το) (ουσ .): τέλος, τελείω-
μα / τελευταία σφήνα μιας πετρόκτιστης 
καμάρας / μεταφορικά: επίλογος, κατα-
κλείδα .
«βάνω το κατακλείδι»
«εφτάξαμε στο κατακλείδι»
«εν κατακλείδι»
Ετυμ. Από την αρχαιοελληνική λέξη: κα-
τακλείς (= το τμήμα του κλειδιού με το 
οποίο ασφαλίζεται το κλείσιμο μιας πόρ-
τας) .

κατακοντίς (επίρρ . χρον .): χρονικά πλη-
σίον .
«κατακοντίς τη Λαμπρή δα κατεβούμε στη 
Χώρα και δα ’ρθούμε να σας σε δούμε»
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κατά + κοντά .

κατακουρκουνώ (ρήμ .): χτυπώ δυνα-
τά κάτι, προκαλώντας θόρυβο .
«ίντα κατακουρκουνάς ατά ολημέρα και 
επόνεσες τη-γ-κεφαλή μου από τσι χτύ-
πους σου;»
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κατά + κουρκου-
νώ (= κτυπώ, εκ του κρούω + κουνώ)) .

κατακούτελα (επίρρ .): στη μέση του 
μετώπου .
«κατακούτελα την ήφαε και δεν εσφάρα-
ξε»
Ετυμ. Σύνθετο από τα: κατά + κούτελο .

κατάλυμα* (το) (ουσ .): δεν σημαίνει 
ενδιαίτημα αλλά ερειπωμένο σπίτι .
«ατέ στο κατάλυμα ρίξε τα φινόκαλα»
Ετυμ. Από το: καταλύω .


