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Ετυμολογία

λαγουδέρα < λαγός
Η βικιπαίδεια

Ουσιαστικό

ραβδί με το οποίο κυνηγούσαν άλλοτε τους λαγούς1.

μεταλλικό ή ξύλινο στέλεχος του πηδαλίου μιας βάρκας2.

λαγουδέρα θηλυκό

Γιατι το εκλεψε από τον Μπαμπινιώτη που λεει: 

171 !
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Οι ναυτικοί  αρχικα κυνηγούσαν λαγους! Αλλα επειδη δεν ειχε ψωμι η δουλεια, και το 
στιφαδο τους επφτε βαρυ εγιναν ναυτικοι! Ελεος κ. Υπουργέ!

Στο Λεξικο του Δυτικο Κρητικου Ιδιώματος 156 βλεπουμε πως  το πλουσιότατο ιδιωμα της 
Κρητης εχει πολλες λεξεις σχετικες με το λαγό αλλα καμια για λαγουδερα. 

λαγουδάρα, η = μεγάλος λαγός. «Εσκότωσα μια λαγουδάρα  α πού 'ναι δυο

οκάδες!». Μεγεθ. του υποκορ

λαγούδι με κατάλ. -άρα. λαγουδοβερβελήθρα (Χαν.) και λαγουδοβερβελίδα, η 

(Ρέθ.) = αποπάτημα λαγού. «Επαέ διάει λαγός, γιατί ο τόπος είναι γεμάτος 
λαγουδοβερβελήθρες». 

Λαγούδι + βερβελήθρα ή βερβελίδα (βλ. λ.).

λαγουδοκαθέ. η - η ειδική θέση που «κάθεται» ο λαγός. Λαγούδι + καθέ

(βλ. λ.). Συνών. λαγουδοκοιμητέ. 

λαγουδέρα
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λαγουδοκαθίζω = κρύβομαι σε μέρη διάφορα, όπως ο λαγός, για να μη με

βρουν οι διώκτες μου. ποκορ. λαγούδι + ρ. καθίζω.

λαγουδοκοιμητέ. η - η θέση που κοιμάται ο λαγός, η ορισμένη θέση στην οποία 

διημερεύει. «Σε τούτηνε την αστοιβίδα είναι μια λαγουδοκοιμητέ». Λαγούδι + κοιμητέ (βλ. 

λ.). Συνών. λαγουδοκαθέ.

λαγουδοκυνηγός. ο = ο επιδέξιος κυνηγός λαγών. Από το υποκορ. του λαγός λαγούδι + 
ουσ. κυνηγός.

λαγουδοπροβέ. η = προβιά (δέρμα) λαγού. Λαγούδι + προβέ (βλ. λ.).

λαγουδόχορτο. το = βότανο αρωματικό, παρόμοιο με το δυόσμο, το οποίο είναι εκλεκτή 
τροφή του λαγού. Λαγούδι + χόρτο.

λαγουθιέρης. ο = αυτός που παίζει λαγούτο. Λαγούτ-ο + κατάλ. -ιέρης (βλ. λ.).

λαγουτάρω (Σφακιά) = διευθύνω, κατευθύνω, διαχειρίζομαι. Λαγούτο + κατάλ. -άρω. 

Με το λαγουτο ως μουσικο οργανον δεν μπορεις να διευθυνεις! Ισως με την σάπλιγγα 
να μπορεις να δώσεις παραγγελματα. Αλλά με έγχχορδο είναι από τα άγραφα. 

Προφανώς είναι από το ιταλικο aiutare = βοηθώ, κυβερνώ, 
διαχειρίζομαι
Το ξύλο διακυβέρνησης. Από το Λατινικό ADJUTUS  AD+ JUTUS (supin. 
JUTUM νέος και επομένως βοηθός)  aiutare = λ αγιουτάρε λαγιουδαρε 
το θεωρησαν πληθυντικό λαγουδάρες αρα η μία η λαγουδάρα 
λαγουδέρα (κατα το μπράτσερα, χρυσοχέρα, κα) και για αντιδιαστολή 
από τον μεγάλο λαγό.

λαγωνάρης. λαγωναρέ. λαγωνάρικο. επίθ. = κυνηγάρης. «

Λαγωνάρης σκύλος». 

Ρ. λαγωνεύω με κατάλ. -άρης. Βλ. λαγωνεύω. Συνών. λαγωναρό-σκυλος.

λαγωναρόσκυλος. ο = κυνηγετικός σκύλος. Λαγωνάρης (βλ. λ.) + σκύλος. Συνών. 
λαγωνάρης.

λαγωνεύ(γ)ω - ψάχνω για ανεύρεση λαγού, ζητώ επίμονα να βρω κάτι. «Απονταώρας 
λαγωνεύω τη γ-κνησάρα και δε ντηνε βρίχνω». Μσν. λαγώνικόν (< αρχ. λακωνικός (ενν. κύων)) 
+ κατάλ. -εύω, κατά το γυρεύω και με επίδρ. του λαγός.
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Αν δειτε και τη πιο μικρη λαγουδερα θα καταλαβετε οτι ένα τετοιο ξυλο μονο για 
πολτοποιησουμε λαγο θα μπορουσε να χρησιμευσει. 

Pasted from <http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%81%
CE%B1> 
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