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Α
α (στερητικό): µπι αβάσταχτος (α) (επίθ.): 

µπισϋρντι(ν)ντό,-ί (κυριολ. 
ατράβηχτος) 

 π.χ. µπιπεκό = άψητος, µπικιραντό 
= άβραστος, µπιχαλαντό = άπλυτος, 
µπιλονγκλό = ανάλατος.  π.χ. µπισϋρντι(ν)ντί σι καγιά ντουκ 

= αβάσταχτος είναι αυτός ο πόνος  (βλ. και χωρίς). 
α (α) (επιφών.): άλε (οµόηχο άλε = 
έλα, πάρε) 

 Αντίθ. σϋρντι(ν)ντό (µτφ.) = 
υποφερτός. 
αβάσταχτος (β) (επίθ.): 
µπισϋρντιµάσκο,-ι και (άκλ. επίθ.) 
µπισϋρντιµέ (µπισϋρντιµέ κυριολ. 
ατράβηχτος, σ.α. αζύγιστος, 
ανυπόφορος). 

 π.χ. άλε! κάνα αβιλό καβά; = α! 
πότε ήρθε αυτός;, άλε! γκαντάλ νάι; 
= α! έτσι δεν είναι;  
α (β) (επιφών.): α 
 π.χ. α τε κεράβ καϊά µπουκί, α τε 
κεράβ κοϊά µπουκί, νασστί γκελόµ 
= α να κάνω αυτή τη δουλειά, α να 
κάνω εκείνη τη δουλειά, δεν 
µπόρεσα να πάω. 

(µπισϋρντιµάσκο σ.α. ανυπόφορος, 
αφόρητος). 
 π.χ. µπισϋρντιµάσκο σι καβά 
τατιπέ = ανυπόφορη είναι αυτή η 
ζέστη. άβαθος (άκλ. επίθ.): µπιντερίνι 

 Αντίθ. ντερίνι = βαθύς.  Αντίθ. σϋρντιµάσκο = υποφερτός, 
σϋρντιµέ = τραβηγµένος, υποφερτός, 
ζυγισµένος. 

άβαλτος: (βλ. ατοποθέτητος). 
αβανιά: (βλ. διαβολή). 
αβάντα: αβά(ν)τα, η αβάσταχτος (γ) (επίθ.): 

µπιασταρντό, -ί (κυριολ. 
ακράτητος, άπιαστος,  ασύλληπτος, 
ανέγγιχτος, ως ουσ. µπιασταρντί, η 
= άπιαστη, αδιακόρευτη, η) 

 π.χ. αβά(ν)τα αβιλέ µανγκέ καλά 
παρέ = αβάντα (χωρίς να κοπιάσω) 
µου ήρθαν αυτά τα λεφτά, αβά(ν)τα 
(χωρίς λεφτά) θέλεις να τρως, 
καθόλου δε θέλεις να πληρώνεις.   Αντίθ.  ασταρντό = βασταγµένος, 

κρατηµένος, πιασµένος, 
συλληµµένος, αγγιγµένος, ως ουσ. 
ασταρντί, η = πιασµένη, η 
ξεπαρθενεµένη, η. 

(αβά(ν)τατζίο, ο = τζαµπατζής, π.χ. 
αβά(ν)τατζίο σι ο πφιρνορό! = 
τζαµπατζής είναι ο πονηρούλης!, 
αβά(ν)τατζίκα και αβά(ν)τατζΰκα, η 
= τζαµπατζού, αβά(ν)τατζουλούκο, 
ο = η ιδιότητα του τζαµπατζή, της 
αβάντας). 

άβαφος (επίθ.): µπιµακχλό,-ί 
 π.χ. µπιµακχλό σι ο κχερ = άβαφο 
είναι το σπίτι, µπιµακχλί αβιλί κάι 
µπιάβ = άβαφη ήρθε στο γάµο. αβάρετος: (βλ. εργατικός, 

αχτύπητος).  Συνών. µπιρενκλιό = 
αχρωµάτιστος, µπιµποϊαµούσσι = 
αµπογιάτιστος. 

άβαρος (επίθ.): µπιπφαρό, -ί 
 Συνών. λοκό = ελαφρύς 
 Αντίθ. πφαρό = βαρύς, αργός, 
βραδυκίνητος. 

 Αντίθ. µακχλό = βαµµένος, 
µποϊαµούσσι = µπογιατισµένος. 

αβασάνιστος (επίθ.): µπιτσεκιάκο, 
-ι (σ.α. αταλαιπώρητος). 

αβάφτιστος (επίθ.): µπιµπολντό,-ί  
 π.χ. ο χουρντό σι ντουέ 
µπροσσένγκο ντα ταά µπιµπολντό 
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αβγουλιέρα: (βλ. αβγόκασα, 
αβγοθήκη). 

σι = το παιδί είναι δύο χρονών κι 
ακόµα αβάφτιστο είναι. 

αβγουλίλα: αρνέσκι–κοκία, η (= 
αβγού µυρωδιά), αρνέσκι-νταντία, 
η (= αβγού γεύση) και αρνέσκο-
ντάντι, ο (= αβγού γεύση). 

 Αντίθ. µπολντό = βαφτισµένος. 
άβγαλτος (επίθ.): µπιικαλντό,-ί  
 Αντίθ. ικαλντό = βγαλµένος, 
αφαιρεµένος. 

αβγουλωτός (επίθ.): αρνέσκο, -ι 
(γενική πτώση του ενικού της λέξης 
αρνό = αβγό) 

άβγαλτος (β) (επίθ.): 
µπιικαλνταρντό, -ί  
 Αντίθ. ικαλνταρντό = βγαλµένος, 
αφαιρεµένος.  π.χ. αρνέσκο µπιτσίµι = αβγουλωτό 

σχήµα. αβγό: αρνό, ο 
αβγόφετα: αρνέσα-µαρνό, ο (= µε 
αβγό ψωµί) 

 π.χ. κιράβ µανγκέ τριν αρνέ = 
βράσε µου τρία αβγά, ιρακί ικλιλό 
κατάρ αρνό ντα κερέλπες αµένγκε 
κάι τζανέλ λεν σα = χθες βγήκε από 
το αβγό και µας παριστάνει ότι τα 
ξέρει όλα, µπεςς κάι κε αρνέ του = 
κάτσε στ’ αβγά σου εσύ. 

 π.χ. τε πεκάβ τουκέ αρνένσα-
µαρνέ; κα χας; = να σου τηγανίσω 
αβγόφετες; θα φας; 
αβεβαίωτος: απιστοποίητος. 
αβελτίωτος: (βλ. αγιάτρευτος). 

αβγοειδής (α) (επίθ.): αρναλό,-ί  αβιταµίνωση: αβιταµίνοσι, η 
αβγοειδής (β) (επίθ.): αρνέσκο,-ι  π.χ. ο ντοκτόρι αρακχαντά λεστέ 

αβιταµίνοσι = ο γιατρός του βρήκε 
αβιταµίνωση. 

αβγοθήκη: αρνένγκο-τχαν, ο (= 
αβγών θέση) 
αβγοκάλαθο: αρνένγκο-σεπέτο, ο άβλαβος (επίθ.): µπιζαραρέσκο, -ι 
αβγόκασα (χάρτινη): αρένγκο-λιλ, 
ο (=αβγών χαρτί) 

 Αντίθ. ζαραρλίο = βλαβερός, 
ζηµιογόνος, ζηµιωµένος. 
αβλεψία: µπιντικχιπέ, ο (σ.α. 
απροσεξία, αφροντισιά). 

 π.χ. νά τσχου ε αρνένγκε λιλά, 
λαζΰµι σι µάνγκε = µην πετάς τις 
αβγόκασες, τις χρειάζοµαι.  Αντίθ. ντικχιπέ = προσοχή, 

κοίταγµα, βλέµµα, εξέταση, 
παρακολούθηση, παρατήρηση. 

αβγολέµονο: αρνέσα-λιµόνο, ο 
(αρνέσα = µε αβγό, λιµόνο = 
λεµόνι). αβοήθητος (επίθ.): 

µπιγιαρντουµέσκο,-ι  αβγότσουφλο: αρνέσκι-κόζζα, η 
 π.χ. να τσχου τελέ ε αρνένγκε-
κόζζε = µην πετάς κάτω τα 
αβγότσουφλα. 

 π.χ. ατσχιλό κόρκορι ντα 
µπιγιαρντουµέσκο = έµεινε µόνος 
και αβοήθητος. 

αβγουλάδικο:αρνετζιέσκο-ντικιάνο 
(=αβγουλά µαγαζί) και αρνετζιέσκο 
-ντουκιάνο, ο (αβγουλά µαγαζί) 

 Συνών. µπιαρκαβάκο = 
ανυπεράσπιστος. 
άβολα (επίρρ. ως άκλ. επίθ.): 
ραα(τ)σΰζι αβγουλάκι: αρνορό, ο 

 π.χ. χα, µο τσχαβό, κο αρνορό = 
φάε, αγόρι µου, το αβγουλάκι σου. 

 π.χ. ραα(τ)ΰζι µπεσσάβ = άβολα 
κάθοµαι (βλ. και άβολος) 

αβγουλάς (α): αρνατζίο, ο  Αντίθ. ραάτι = άνετα, άνετος, 
άνεση, ήσυχος. αβγουλάς (β): αρνετζίο, ο 
αβολεψιά: ραα(τ)σϋζλΰκο, ο   π.χ. νακχλό ο αρνετζίο κατάρ 

ντικιάνο; = πέρασε ο αβγουλάς από 
το µαγαζί; θηλ. αρνετζίκα, η  
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 Συνών. τεµίζι = καθαρός, καθαρά (σ.α. ανησυχία, π.χ. ραα(τ)σϋζλΰκο 
αταβές µάνγκε = ανησυχία µου 
φέρνεις) 

 Αντίθ. µελαλό = βρόµικος, 
λερωµένος. 
άβροχος (επίθ.): 
µπιµπρουσσουµέσκο, -ι (= χωρίς 
βροχή) 

 Αντίθ. ραατλούκο = άνεση. 
άβολος (άκλ.επίθ. και επίρρ.): 
ραα(τ)σΰζι (σ.α. ανήσυχος) 
 π.χ. ραα(τ)σΰζι σι ο κχερ, µπουτ 
σικνό σι = άβολο είναι το σπίτι, 
πολύ µικρό είναι (ως ουσ. 
ραα(τ)σΰζι, ο, ραα(τ)σΰσκα, η). 

 π.χ. ο µιλάι νακχλό 
µπιµπρουσσουµέσκο = το 
καλοκαίρι πέρασε άβροχο. 
αγάζωτος (επίθ.): µπισουβντό, -ί 
(κυριολ. άραφτος) αβόσκητος (επίθ.): µπιτσαραρντό,-

ί και µπιτσαραβντό,-ί   Αντίθ. σουβντό = ραµµένος. 
αγαθεύω (αµετβ. ρ.): αχµάκι-
κερντιάβ (= αγαθός,-ή γίνοµαι), 
αχµάκο-κερντιάβ (= αγαθός 
γίνοµαι) και αβανάκι-κερντιάβ (= 
αγαθός γίνοµαι) 

 π.χ. ντιάς µπουτ γιβ ντα ατσχιλέ ε 
µπακρέ γεκ τσχον µπιτσαραρντέ = 
χιόνισε πολύ κι έµειναν τα πρόβατα 
ένα µήνα αβόσκητα. 
 Αντίθ. τσαραρντό και τσαραβντό = 
βοσκηµένος.  π.χ. σας κάι σας α(ν)ντό πο τερνιπέ 

αβανάκι, ακανά κάι πφουριλό νταά 
αβανάκι-κερντιλό = ήταν που ήταν 
αγαθιάρης στα νιάτα του, τώρα που 
γέρασε αγάθεψε περισσότερο. 

αβούλωτος (επίθ.): µπιπφα(ν)ντό, -
ι (κυριολ. άκλειστος, σ.α. άδετος, 
αφυλάκιστος, ακούµπωτος) 
 π.χ. µπιπφα(ν)ντέ χυβά = 
αβούλωτες τρύπες.  Αντίθ. πφιρνιάβ = πονηρεύοµαι 

αγαθιάρης: (βλ. αγαθός).  Αντίθ. πφα(ν)ντό = κλεισµένος, 
δεµένος, φυλακισµένος, 
κουµπωµένος. 

αγαθό (κάθε αντικείµενο): 
µανγκίν, ο (σ.α. προϊόν, εµπόρευµα, 
περιουσία, πραµάτεια).  αβούτηχτος (επίθ.): µπιµπολντό, ι 

(σ.α. αβάφτιστος) αγαθοεργία: (βλ. φιλανθρωπία). 
αγαθοεργός: (βλ. φιλανθρωπικός).  Αντίθ. µπολντό = βουτηγµένος, 

βαφτισµένος αγαθοπιστία: αχµακλούκο και 
αβανακλούκο,  ο αβράκωτος: (βλ. ξεβράκωτος). 

άβραστος (επίθ.): µπικιραντό,-ί και 
µπιταβντό,-ί  

 Αντίθ. πφιρνιπέ = πονηριά, 
εξυπνάδα, πονηράδα 
σσεητα(ν)νούκο = σατανικότητα, 
µπουτζανγκλιπέ = εξυπνάδα, 
πονηριά. 

 π.χ. µπικιραντό µας ντιάν µαν τε 
χαβ; = άβραστο κρέας µου έδωσες 
να φάω; µπιταβντέ σι ε αρνέ = 
άβραστα είναι τα αβγά. αγαθόπιστος (άκλ. επίθ.): αχµάκι 

και αβανάκι (ως ουσ. αχµάκο, ο, 
αχµάκι, η) 

 Αντίθ. κιραντό, ταβντό = 
βρασµένος. 
άβρετος (επίθ.): µπιαρακχαντό, -ί, 
µπιρακχαντό, -ί και µπιακχαντό, -ί 

 π.χ. αχµάκο σι, κολάη πακιάλ κας 
αβέλα = αγαθόπιστος είναι εύκολα 
πιστεύει τον οποιοδήποτε (κυριολ. 
αγαθός). 

 Αντίθ. αρακχαντό, ρακχαντό και 
ακχαντό = εντοπισµένος. 
άβρεχτος: (βλ. αµούσκευτος).  Αντίθ. πφιρνό= πονηρός, έξυπνος, 

µπουτζανγκλό= πολύξερος, έξυπνος, 
πονηρός, κουρνάζι= πονηρός. 

αβρόµιστος (επίθ.): µπιµελαλό, -ί 
(σ.α. αλέρωτος) 
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αγαθός (α) (άκλ. επίθ.): αβανάκι αγαµία (η κατάσταση του 
άγαµου): µπεκιαρλούκο, ο (σ.α. 
εργενιλίκι, βλ. και εργενιλίκι). 

 π.χ. αβανάκι σι, νάι πριρνό = 
αγαθός είναι, δεν είναι πονηρός. 

άγαµος (α) (επίθ.): µπιζζενισαρντό 
και µπιζζενιµέ (άκλ. επίθ.) 

 Συνών. λατσχό = καλός. 
 Αντίθ. πφιρνό = πονηρός, 
τζουνγκαλό = δόλιος, ύπουλος, 
νασούλ και φενά = κακός. 

 π.χ. µπιζζενιµέ σι νταά καβά = 
άγαµος είναι ακόµα αυτός. 

αγαθός (β) (άκλ. επίθ.):  αχµάκι 
(ως ουσ. αχµάκο, ο, αχµάκι, η) 

 Αντίθ. ζζενιµέ = έγγαµος. 
άγαµος (β) (επίθ.): µπεκιάρι,-κα 
και (άκλ. επίθ.) µπεκιάρι  π.χ. αχµάκι κχόνικ νάι αβγκιέ, 

πφιρνιλί η ντουνιάβα = αγαθός 
κανείς δεν είναι σήµερα, 
πονηρεύτηκε ο κόσµος. 

 π.χ. µπεκιάρι σι λεσκό τσχαβό = 
άγαµος είναι ο γιος του. 
 (βλ. και εργένης, εργένισσα). 

αγαθοσύνη (α): αβανακλούκο, ο αγανάκτηση: µπουκτισαριπέ και 
µπουκµάκο, ο  Αντίθ. πφιρνιπέ = πονηριά, 

τζουνγκαλιπέ = υπουλία, 
υπουλότητα, δολιότητα, φεναλούκο 
και νασουλιπέ = κακία, κακοσύνη. 

 π.χ. ο µπουτ µορµισαριπέ 
α(ν)ταβέλ µπουκµάκο = η πολλή 
γκρίνια φέρνει αγανάκτηση. 

Συνών. λατσχιπέ = καλοσύνη, καλό 
(το). 

 Συνών. χολί = θυµός, οργή, χολή. 
αγανακτισµένος (µτχ): 
µπουκτισαρντό,-ί αγαθοσύνη (β): αχµακλούκο, ο  
 Συνών. χολιναλό, χολιαλό = 
εκνευρισµένος, θυµωµένος. 

 π.χ. κατάρ κο αχµακλούκο σΰρντες 
καλέν, κάι νάι σαν πφιρνό ιτς = από 
την αγαθοσύνη σου τα τραβάς 
αυτά, που δεν είσαι πονηρός 
καθόλου. 

αγανακτώ (α) (αµετβ. ρ.): 
µπουκούιαβ  (προφορά µε συνίζηση 
ια) και µπουκτισάβαβ, µπουκτισάαβ 

αγαθότητα: (βλ. αγαθοσύνη).  π.χ. µπουκτούµ κατάρ καγιά 
µπουκί = αγανάκτησα απ’ αυτή τη 
δουλειά, µπουκτισάιλο µο γκι 
τούταρ = αγανάκτησε η ψυχή µου 
από σένα. 

αγαθούλης (άκλ. επίθ.): αβανακίσι 
 π.χ. αβανακίσι σι, χοχαντέ λε = 
αγαθούλης είναι, τον ξεγέλασαν. 
 Αντίθ. πφιρνορό = πονηρούλης. 
αγαλλιάζω: (βλ. χαίροµαι).  Συνών. χολάαβ = θυµώνω (αµετβ.), 

εκνευρίζοµαι, χολί-ντάµαν = 
συγχίζοµαι, χολί-πφερντιάβ = 
οργίζοµαι, εξοργίζοµαι. 

αγαλλίαση: (βλ. χαρά). 
άγαλµα: άγαλµα, ο  
 π.χ. (µτφ.) σο ντικχλόµ λε, άγαλµα 
ατσχιλόµ = µόλις τον είδα, άγαλµα 
έµεινα. 

αγανακτώ (α) (µετβ. ρ.): 
µπουκτισαράβ και µπουκτουρίαβ  

αγαλµατένιος (επίθ.): 
αγαλµατέσκο, ι. 

 π.χ. µπουκτισαρντέ µαν καλά 
χουρντέ = µε αγανάκτησαν αυτά τα 
παιδιά. αγαλµατίδιο: σικνό-άγαλµα, ο 

(κατά λέξη: µικρό άγαλµα).  Συνών. χολί-νταβ = συγχύζω, 
χολαράβ, χολιαράβ = θυµώνω 
(µετβ.), χολιναράβ = εκνευρίζω, 
χολί-πφεράβ = οργίζω, εξοργίζω. 

αγαλµάτιο: βλ. αγαλµατίδιο. 
αγάµητος (επίθ.): 
µπιµπουλιντι(ν)ντό, -ί 

αγανακτώ (β) (αµετβ. ρ.): µο-γκι-
καλόλ (= η ψυχή µου µαυρίζει) 

 Αντίθ. µπουλιντι(ν)ντό = 
γαµηµένος, γαµιόλης, πούστης. 

  
 



 21

 π.χ. καλιλό µο γκι κατάρ κο 
µορµισαριπέ = αγανάκτησα από τη 
γκρίνια σου (κυριολ. µαύρισε η 
ψυχή µου από τη γκρίνια σου), του 
κερές µανουσσέ τε καλόλ λεσκό γκι 
= εσύ κάνεις τον άνθρωπο να 
αγανακτήσει (κυριολ. εσύ κάνεις 
τον άνθρωπο να µαυρίσει η ψυχή 
του). 
αγανακτώ (β) (µετβ. ρ.): γκι-
καλαράβ (= ψυχή µαυρίζω) 
 π.χ. µο γκι-καλαρντάν, νι µανγκάβ 
τουτ = µε αγανάκτησες, δε σε θέλω 
(κυριολ. µου µαύρισες τη ψυχή, δε 
σε θέλω). 
αγάνωτος (επίθ.): µπιανουσαρντό,-
ί  
 Αντίθ. ανουσαρντό = γανωµένος. 
αγάπη: µανγκιπέ, ο και σεβγκία, η, 
και σεβµέκο, ο 
 π.χ. (στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«σικλιάρ µαν τε µανγκάβ» (= µάθε 
µε ν’ αγαπώ)) σικάβ µανγκέ ο 
ντροµ ε µανγκιµάσκο, τζι τε µεράβ 
λε τε πφιράβ = δείξε µου το δρόµο 
της αγάπης, µέχρι να πεθάνω αυτόν 
να περπατώ, ιν σικαντάν µανγκέ 
τσατσουκανί σεβγκία = δεν µου 
έδειξες αληθινή αγάπη (µανγκιπέ 
σ.α θέληση, ζήτηση, επιθυµία). 
αγαπητικιά: γιαβουκλούκα, η 
 π.χ. λεσκί  γιαβουκλούκα σι καγιά 
= η αγαπητικιά του είναι αυτή, (σ.α. 
ερωµένη).  
αγαπητικός: γιαβουκλούιο (προφ. 
µε συνίζηση ιο) και γιαβουκλίο, ο 
 π.χ. αβιλό λακό γιαβουκλίο = ήρθε 
ο αγαπητικός της,  (σ.α. ερωµένος). 
αγαπητός (επίθ.): σεβγκιλίο,-ίκα 
 π.χ. καγιά σι λεσκί ένι σεβγκιλίκα 
τσχέι = αυτή είναι η πιο αγαπητή 
του κόρη. 
αγαπιέµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
σεβιλίαβ 
 π.χ. σεβιλίορ καβά χουρντό = 
αγαπιέται αυτό το παιδί, σσουντρό 

µανούςς σι, ιν σεβιλίορ = κρύος 
άνθρωπος είναι, δεν αγαπιέται. 
αγαπιέµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
µανγκάµαν 
 π.χ. µο τσχαό ντα κι τσχέι 
µανγκένπες = ο γιος µου και η κόρη 
σου αγαπιούνται. 
αγαπώ (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
µανγκάβ και σεβίαβ 
 π.χ. (στίχος από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«ο ντερίνι µανγκιπέ» (= η βαθιά 
αγάπη) να άτσι τε µανγκές, κάνα 
ατσχόν τε µανγκέν τουτ = µη 
σταµατάς ν’ αγαπάς, όταν πάψουν 
να σ’ αγαπούν, πε ντα νταά µπουτ 
σεβίορ κατάρ πο ντατ = τη µάνα 
του πιο πολύ την αγαπάει από τον 
πατέρα του, νι µανγκέλ τουτ· 
νταλγκάβα κχελέλ τούσα = δε σε 
αγαπάει· σε κοροϊδεύει. 
 (βλ. µανγκάβ στα λήµµατα θέλω, 
επιθυµώ, ζητώ). 
αγγαρεία: ανγκαρία, η  
 π.χ. ο λοχία τχοντά µαν τε κεράβ 
ανγκαρία = ο λοχίας µ’ έβαλε να 
κάνω αγγαρεία. 
αγγαρεύω (µετβ. ρ): (ανγκαριάτε-
τχαβ = σε αγγαρία βάζω) 
αγγάστρωτη (η): µπικχαµναρντί, η 
 Αντίθ. κχαµναρντί = γκαστρωµένη 
αγγείο (σκεύος χάλκινο ή 
µεταλλικό για γέµισµα νερού): 
γκύµο, ο (= γκιούµι) και κικιάι, η 
 π.χ. λε ο γκύµο ντα τζα πφερ λε παΐ 
κατάρ τσεσσµάβα = πάρε το αγγείο 
και πήγαινε να το γεµίσεις νερό από 
τη βρύση, φουλάρ η κικιάι κατάρ η 
σόµπα, τατιλό ο παΐ = κατέβασε το 
αγγείο από τη θερµάστρα, 
ζεστάθηκε το νερό. 
 (υποκ.) κικιαίσα, η. 
αγγελάκι: µελεκιαβίσα, η. 
αγγελιοφόρος: αµπερτζίο, ο, θηλ. 
αµπερτζίκα, η. 
άγγελµα: (βλ. είδηση, µήνυµα). 
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αγγελόµορφος: (βλ. 
αγγελοπρόςωπος). 

 π.χ. κερ µανγκέ σάλαταλούκο ντα 
= φτιάξε µου και 
αγγουροντοµατοσαλάτα. αγγελοπρόσωπος (α) (επίθ.): 

µελεκιαβάκο(-ι) –µόσκο, -ι. άγδαρτος (επίθ.): µπιουζζαρντό,-ί 
(σ.α. αξεφλούδιστος). αγγελοπρόσωπος (β) (επίθ.): 

σσουκαρέ-µόσκο, -ι (κατά λέξη: 
οµορφοπρόσωπος). 

 Αντίθ. ουζζαρντό = γδαρµένος, 
ξεφλουδισµένος. 

άγγελος: µελεκιάβα, η αγδίκιωτος (επίθ.): 
µπιι(ν)τικαµέσκο, -ι (= χωρίς 
εκδίκηση) 

 Αντίθ. µπενγκ = διάβολος, σσεϊτάνο 
= σατανάς. 
άγγιγµα: ε(λ)λεµέκο, ο  π.χ. µπιι(ν)τικαµέσκο νι κα µουκάβ 

µε νταντέσκο ρατ, κα λαβ 
ι(ν)τικάµο = αγδίκιωτο  δε θα 
αφήσω το αίµα του πατέρα µου, θα 
πάρω εκδίκηση. 

αγγιγµένος (α) (επίθ. µτχ.): 
ασταρντό, -ι (κυριολ. πιασµένος, 
κρατηµένος, συλληµένος) 
 Αντίθ. µπιασταρντό = άπιαστος, 
ακράτητος, ασύλληπτος, ανέγγιχτος. άγδυτος (επίθ.): µπινανγκιαρντό, -ί 

και µπινανγκαρντό, -ι αγγιγµένος (β) (άκλ. επίθ.): 
ε(λ)λεµίσσι Συνών. βουραντό = ντυµένος, 

φορεµένος.  π.χ. νάι ε(λ)λεµίσσι λακί τσχέι = 
δεν είναι αγγιγµένη η κόρη της. Αντίθ. νανγκιαρντό και νανγκαρντό 

= γυµνωµένος, γδυµένος. αγγίζω (µετβ. ρ.): ε(λ)λέαβ και 
ασταράβ άγειρτος: (βλ. αλύγιστος). 

αγελάδα (α): γκουρουβνί, η  π.χ. ούτε τε ε(λ)λέον λε νι µανγκέλ 
= ούτε να τον αγγίξουν δε θέλει, 
µελαλέ βαστένσα να αστάρ κε 
γιακχά = µε λερωµένα χέρια µην 
αγγίζεις τα µάτια σου. 

 π.χ. καγιά γκουρουβνί σι κχαµνί = 
αυτή η αγελάδα είναι έγκυος, να χα 
µπουτ, σαρ γκουρουβνί κερντιλάν = 
µην τρως πολύ, σαν αγελάδα έγινες. 

 (ασταράβ κυριολ. = πιάνω, κρατώ).  (γκουρούβ = βόδι). 
άγγιχτος: (βλ. ανέγγιχτος). αγελάδα (β): µα(ν)ντάβα, η 
Αγγλία: Ίνγκιλιζλίκο, ο.  π.χ. καζόµ µα(ν)ντάβε σίτουτ; = 

πόσες αγελάδες έχεις; Άγγλος: Ινγκιλίζι, ο. 
Αγγλίδα (η): Ινγκιλίσκα, η. αγελαδάρης (α): µα(ν)νταβένγκο-

τσοµπάνο, ο (αγελάδων βοσκός), 
θηλ. µα(ν)νταβένγκι-τσοµπάνκα, η.  

αγγλικός (επίθ.): ινγκιλιζένγκο,-ι 
 π.χ. ινγκιλιζένγκι τσχιπ = αγγλική 
γλώσσα. αγελαδινός (α)  (επίθ.): 

γκουρουβνάκο,-ι αγγλόφωνος (επίθ.): ινγκιλιζένγκο-
τσχιµπάκο,-ι (= αγγλόγλωσσος).  π.χ. γκουρουβνάκο τφουτ = 

αγελαδινό γιαούρτι, γκουρουβνάκο 
µας = αγελαδινό κρέας. 

αγγουράκι: σαλατίσα, η. 
αγγούρι: σαλάτα, η και 
γκρασταβέζι, ο αγελαδινός (β) (επίθ.): 

µα(ν)νταβάκο,-ι  π.χ. ουζζαράβ η σαλάτα = 
ξεφλουδίζω το αγγούρι.  π.χ. µα(ν)νταβάκο σούτι = 

αγελαδινό γάλα. αγγουριά (α): γκρασταβεζιλίν, η. 
αγγουριά (β): σαλαταλίν, η. αγελαδίσιος: (βλ. αγελαδινός).  

αγελαδίτσα (α): γκουρουβνορί, η. αγγουροντοµατοσαλάτα: 
σάλαταλούκο, ο  αγελαδίτσα (β): µα(ν)νταβίσα,η. 
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 Αντίθ. πφουρταρντό = 
γεφυρωµένος. 

 π.χ. µουλί η µα(ν)νταβίσα = 
ψόφησε η αγελαδίτσα. 
αγέλαστος (επίθ.): µπιασαη(ν)ντό,-
ί 

αγιάζι (α): αγιάζι, ο 
 π.χ. αγιάζι ικλιλό αβρί, βουράβτουτ 
κα σσιλάβος = αγιάζι βγήκε έξω, 
ντύσου, θα κρυώσεις. 

 π.χ. λεσκό µούι σα µπιασαη(ν)ντό 
σι = το πρόσωπό του όλο αγέλαστο 
είναι. αγιάζι (β): αϊάζι, ο (προφ. µε 

συνίζηση ια) (σ.α. ψύχρα)  Αντίθ. ασαη(ν)ντό = γελαστός. 
αγέλη: (βλ. κοπάδι). αγιάτρευτος (α) (επίθ.): 

µπιλατσχαρντό,-ί (κυριολ. 
ακαλυτέρευτος) 

αγένεια: (βλ. αδιαντροπιά). 
αγέµιστος (επίθ.): µπιπφερντό,-ί 
 π.χ. µουκλάς ε πιπέρα µπιπφερντέ 
= άφησε τις πιπεριές αγέµιστες. 

 π.χ. µπιλατσχαρντό νασφαλιπέ = 
αγιάτρευτη αρρώστια. 

 Αντίθ. πφερνταρντό = γεµισµένος, 
πφερντό = γεµάτος, γεµισµένος, 
πλήρης. 

 (σ.α. αβελτίωτος, αδιόρθωτος, 
απεριποίητος, ατακτοποίητος). 
 Αντίθ. λατσχαρντό = γιατρεµένος, 
βελτιωµένος, διορθωµένος, έτοιµος, 
περιποιηµένος, τακτοποιηµένος. 

αγενής: (βλ. αδιάντροπος). 
αγέννητος (επίθ.): µπιµπια(ν)ντό,-ί 

αγιάτρευτος (β) (επίθ.): 
µπιντερµανέσκο,-ι 

 π.χ. µπιµπια(ν)ντό σάνας του νταά, 
κάνα κερντιλόσας καβά σσέι = 
αγέννητος ήσουν εσύ ακόµη, όταν 
είχε γίνει αυτό το πράγµα. 

αγίνωτος (επίθ.): µπικερντό,-ί 
 π.χ. µπικερντό σι ο χουρµπουζό = 
αγίνωτο είναι το καρπούζι.  Αντίθ. µπια(ν)ντό = γεννηµένος. 

αγέρας: (βλ. αέρας).  (βλ. και άγουρος, ανώριµος). 
αγέραστος (επίθ.): 
µπιπφουραρντό,-ί 

 Αντίθ. κερντό = γινωµένος, 
φτιαγµένος. 
άγιος (α) (επίθ.): άγιος,-α  Αντίθ. πφουραρντό = γερασµένος. 

άγερτος: (βλ. αλύγιστος).  π.χ. άγιος καβά µανούςς, µπουτ 
λατσχό σι = άγιος είναι αυτός ο 
άνθρωπος, πολύ καλός είναι. 

αγερωχία: (βλ. υπερηφάνεια). 
αγέρωχος (επίθ.): µπαρικανό, -ί 
(σ.α. αλαζόνας, υπερήφανος, 
καυχησιάρης, µεγαλοµανής) 

άγιος (β): Ντεβλέσκο-µανούςς, ε 
(κυριολ. άνθρωπος του Θεού). 
αγκαθάκι: καρνορό, ο.  π.χ. µπαρικανό πφιριπέ = αγέρωχο 

περπάτηµα. αγκαθένιος: (βλ. αγκαθωτός). 
άγευστος (επίθ.): µπινταντιάκο,-ι 
και (άκλ. επίθ.): ντα(τ)σΰζι (σ.α. 
ανούσιος, νταντία και ντάντι = 
γεύση, νοστιµιά, ουσία). 

αγκάθι: καρνό, ο. 
 π.χ. ντιάς α(ν)ντί µι νάι καρνό =  
µπήκε στο δάχτυλό µου αγκάθι, 
(αλληγ.) οπρά καρνέ µπεσσάβ = 
πάνω στ’ αγκάθια κάθοµαι, 
(αλληγ.) µιλάσκο αρακχές ο µαρνό 
παλό καρνό = το καλοκαίρι 
βρίσκεις το ψωµί πίσω από το 
αγκάθι (δηλ. το καλοκαίρι 
βολεύεσαι εύκολα). 

 π.χ. µπινταντιάκι κερντιλί η ζουµί 
= άγευστο έγινε το φαγητό, 
ντα(τ)σΰζι σι η ζουµί = άγευστο 
είναι το φαγητό. 
αγεφύρωτος (επίθ.): 
µπιπφουρτάκο,-ι 

αγκαθιά: καρναλιπέ, ο.  π.χ. µπιπφουρτάκι λεν = 
αγεφύρωτο ποτάµι. 
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αγκαθιάζω (αµετβ. ρ.): καρνέ - 
πφερντιάβ (= αγκάθια γεµίζω). 
αγκαθότοπος: καρναλό-τχαν, ο. 
αγκαθωτός (επίθ.): καρναλό,-ί 
 π.χ. καρναλό τέλι = αγκαθωτό 
σύρµα. 
αγκαλιά: ανγκάλι, η 
 π.χ. λε εµπούκα ε χουρντέ α(ν)ντί 
κι ανγκάλι = πάρε το παιδί λίγο 
στην αγκαλιά σου. 
αγκαλιάζοµαι (αµετβ. ρ.): 
ανγκάλι-ντάµαν  
 π.χ. ντιέπες-ανγκάλι ντα πασστιλέ 
= αγκαλιάστηκαν και κοιµήθηκαν. 
αγκαλιάζω (µετβ. ρ.): ανγκάλι-
νταβ (= αγκαλιά δίνω) 
 π.χ. σο ντικχλά µαν ντιά µαν 
ανγκάλι ντα τσουµιντά µαν = µόλις 
µε είδε µ’ αγκάλιασε και µε φίλησε. 
αγκάλιασµα: ανγκαλιπέ, ο. 
αγκαλιασµένος (µτχ. ως επίθ.): 
ανγκαλι(ν)ντό,-ί και 
ανγκαλιντι(ν)ντό,-ί 
 π.χ. πφιρένας ανγκαλι(ν)ντέ = 
περπατούσαν αγκαλιασµένοι. 
αγκαλιαστός: (βλ. αγκαλιασµένος). 
αγκαλίτσα: ανγκαλορί και 
ανγκαλίσα, η. 
αγκίδα: σικνό-καςς, ο (κυριολ. 
µικρό ξύλο) 
 π.χ. σικνό-καςς ντιά α(ν)ντί µι νάι 
= αγκίδα µπήκε στο δάχτυλό µου. 
άγκιστρο: (βλ. γάντζος). 
αγκλίτσα (α): ανγκλούτσα, η (σ.α. 
µπαστούνι). 
αγκλίτσα (β): τσοµπανένγκι-ροβλί 
και τσοµπανένγκι-ροβλίκ, η 
(τσοµπανένγκι = βοσκών, ροβλί και 
ροβλίκ = βέργα, ραβδί, ρόπαλο). 
αγκρέµιστος (επίθ.): µπιπεραντό,-ί 
 (σ.α. ακατεδάφιστος, άπεφτος). 
 Αντίθ. περαντό = γκρεµισµένος, 
πεσµένος, κατεδαφισµένος. 
αγκύλωµα: χϋβαριπέ, ο (κυριολ. 
τρύπηµα) χϋβαρντό, -ί (κυριολ. 
τρυπηµένος, τρύπιος) χϋβαράµαν 

(κυριολ. τρυπώ τον εαυτό µου, 
µέση διάθεση, τρυπιέµαι) 
 π.χ. σαρ σουβάβ χϋβαρντόµαν ε 
σουβάσα = καθώς έραβα 
αγκυλώθηκα µε τη βελόνα. 
αγκυλώνω (µετβ. ρ.): χϋβαράβ 
(κυριολ. τρυπώ µετβ.) 
 π.χ. χϋβαρέν µαν κε σακάλα, 
ρά(ν)ντε τουτ = µ’ αγκυλώνουν τα 
γένια σου, ξυρίσου. 
Άγκυρα: Άνγκαρα, η. 
αγκώνας (α): κόνιακο, ο 
 π.χ. τσαλάντιλο κάι πο κόνιακο = 
χτύπησε στον αγκώνα του. 
αγκώνας (β): κούι, η (το τµήµα του 
χεριού από τον ώµο ως τον καρπό, 
βλ. και χέρι). 
 π.χ. τσαλαντά µαν πε κουϊάσα = µε 
χτύπησε µε τον αγκώνα του  
 (υποκ.) κουϊορί, η. 
άγλυκος (επίθ.): µπιγκουγκλό,-ί 
 Αντίθ. γκουγκλό = γλυκός. 
άγλωσσος (επίθ.): µπιτσχιµπάκο,-ι 
 Συνών. λαλορό, τσχι(ν)ντέ-
τσχιµπάκο = µουγγός, βουβός. 
άγναθος (επίθ.): µπιτσεναβάκο, -ι 
(= χωρίς σαγόνι). 
αγνάντεµα: ντουράλ-ντικχιπέ, ο (= 
από µακριά κοίταγµα). 
αγναντεύω (µετβ. ρ.): ντουράλ-
ντικχάβ (= από  µακριά κοιτάζω) 
 π.χ. ντουράλ-ντικχάβ ο ντενίζι = 
αγναντεύω τη θάλασσα. 
αγνάντι: (βλ. αγνάντια). 
αγνάντια (επίρρ.): µαµουϊάλ 
(προφ. µε συνίζηση ια) και 
µαµουγιάλ 
 π.χ. µπεσσλό µαµουϊάλ ο κχαµ = 
έκατσε αγνάντια στον ήλιο (βλ. και 
απέναντι). 
αγνάντιος (επίθ.): µαµουϊτνό, -ι 
και µαµουγιαλτνό, -ι (βλ. και 
αντικρυνός). 
άγνεθος (επίθ.): µπιµπριβντό,-ί 
 (σ.α. αµάδητος). 
 Αντίθ. µπριβντό = γνεµένος, µαδη- 
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µένος.  π.χ. µακχλάς πε µπαλά ντα 
µπιπιντζαρντί κερντιλί = έβαψε τα 
µαλλιά της κι αγνώριστη έγινε. 

άγνοια: µπιτζανιπέ, ο (µπι = α 
στερητικό, χωρίς, τζανιπέ, ο = 
γνώση από το ρήµα τζανάβ = ξέρω)  (βλ. και άγνωστος). 

αγνώµονας: (βλ. αχάριστος).  Αντίθ. τζανιπέ = γνώση. 
αγνότητα (α): τεµίζι-γκι, ο (κυριολ. 
καθαρή ψυχή), µπιπφιρνιπέ, ο 
(κυριολ. απονηρεψιά), 
αβανακλούκο, ο (= αγαθότητα, 
αγαθοσύνη) 

αγνωµοσύνη: (βλ. αχαριστία). 
άγνωρος: (βλ. αγνώριστος, 
άγνωστος). 
αγνωσία: (βλ. ανηξερία). 
άγνωστος (επίθ.): µπιπιντζαρντό,-ί 

 π.χ. µε, µε τεµίζι-γκέσα κεράβας 
λέσκε αµαλιπέ, βο παλέ µανγκέλας 
τε χοχαβέλ µαν = εγώ µε την 
καθαρή µου ψυχή (την αγνότητά 
µου) του έκαµνα φιλία (παρέα), 
αυτός πάλι ήθελε να µε ξεγελάσει. 

 π.χ. µπιπιντζαρντέ µανουσσέ(ν)ντε 
να πουτάρ κο γκι = σε άγνωστους 
ανθρώπους µην ανοίγεις την ψυχή 
σου, µπιπιντζαρντό σι µανγκέ καβά 
µανούςς = άγνωστος µου είναι 
αυτός ο άνθρωπος. 

 Αντίθ. νασουλιπέ, κετυλύκο, 
φεναλούκο = κακία, κακοσύνη, 
κακότητα, κακό, πφιρνιπέ = 
πονηριά, εξυπνάδα. 

 Αντίθ. πιντζαρντό = γνωστός. 
αγορά (τόπος): τσαρσσία, η και 
µασσκαρέ (η λέξη µασσκαρέ 
προήλθε από τη λέξη µασσκάρ = 
µέση και δεν έχει άρθρο, γιατί 
µασσκαρέ = στη µέση) 

αγνότητα (β) (για ανύπαντρες 
γυναίκες): τσχεηπέ, ο (κυριολ. 
παρθενία, παρθενιά, σ.α. τα µκράτα 
των κοριτσιών έως την εφηβική 
ηλικία, έως τη στιγµή που χάνουν 
την παρθενία τους, που 
παντρεύονται) 

 π.χ. τζαβ κάι τσαρσσία τε κινάβ 
χαπέ = πάω στην αγορά να 
αγοράσω τρόφιµα, πφα(ν)ντί σι 
αβγκιέ η τσαρσσία = κλειστή είναι 
σήµερα η αγορά, τε τζάσα 
µασσκαρέ τε κινές µανγκέ ντούι 
κίλορα ντοµάτε = αν πας στην 
αγορά να µου αγοράσεις δυο κιλά 
ντοµάτες. 

 π.χ. µπούσσουκαρ σας καϊά κάι πο 
τσχεηπέ, σαρ εβλε(ν)ντί ντα κερντά 
χουρντέ, γκελίταρ λακί σσουκ = 
πανέµορφη ήταν αυτή στην 
παρθενία της (όταν ήταν ανύπαντρη 
στα χρόνια της εφηβικής ηλικίας), 
καθώς παντρεύτηκε κι έκανε 
παιδιά, έφυγε η οµορφιά της. 

αγορά (εµπορεύµατος): κινιπέ, ο 
 π.χ. ο κινιπέ εκχέ τοµαφιλέσκο = η 
αγορά ενός αυτοκινήτου. 
 Αντίθ. µπικινιπέ = πώληση, 
πούληµα. αγνός (επίθ.): µπιπφιρνό,-ί (= 

απονήρευτος) και τεµίζι-γκέσκο,-ι 
(= καθαρόψυχος) 

αγοράζοµαι (αµετβ. ρ.): κι(ν)ντιάβ 
 π.χ. ζόρι κι(ν)ντόλ αβγκιέ εκ κχερ 
= δύσκολα αγοράζεται σήµερα ένα 
σπίτι. 

 Συνών. λατσχέ-γκέσκο = 
καλόψυχος. 
 Αντίθ. πφιρνό = πονηρός, 
τζουνγκαλό = δόλιος, ύπουλος. 

 Αντίθ. µπικί(ν)ντιαβ = πουλιέµαι. 
αγοράζω (α) (µετβ. ρ.): κινάβ 

αγνώριστος (επίθ.): 
µπιπι(ν)τζαρντό,-ί 

 π.χ. καζόµ παρέ κι(ν)ντάν καβά 
τοµαφίλι; = πόσα λεφτά αγόρασες 
αυτό το αυτοκίνητο;, κίντελ παρέ 
για τε κινέλ µοτόρι = µαζεύει 
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χρήµατα για να αγοράσει µηχανάκι, 
σο κι(ν)ντάς τουκέ κο ντατ; = τι 
σου αγόρασε ο πατέρας 
σου;,(αλληγ.) βο µπικνέλ τουτ ντα 
κινέλ τουτ = εκείνος σε πουλάει και 
σ’ αγοράζει. 

 π.χ. κι(ν)ντό σι καβά κχερ = 
αγορασµένο είναι αυτό το σπίτι.  
 Συνών. κι(ν)ντικανό = αγοραστός. 
 Αντίθ. µπικι(ν)ντό = πουληµένος. 
αγοραστικός (επίθ.): κινιµάσκο, -ι 
( = αγοράσµατος). 
αγοραστός (επίθ.): κι(ν)ντικανό,-ί  Αντίθ. µπικινάβ = πουλώ. 

αγοράζω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.): 
κι(ν)νταράβ (= βάζω να αγοράσει-
ουν, κάνω να αγοράσει-σουν, κάνω 
να αγοραστεί-ούν) 

 π.χ. κι(ν)ντικανό µαρνό = 
αγοραστό ψωµί. 
 Συνών. κι(ν)ντό = αγορασµένος. 
αγορέ (επίρρ.): αγορέ 

 π.χ. κι(ν)νταρντάν µα(ν)ντέ καβά 
τσχορντό τοµαφίλι = µ’ έκανες να 
αγοράσω αυτό το ρηµαγµένο 
αυτοκίνητο, κα κι(ν)νταράβ λεστέ 
καβά κχερ = θα τον βάλω να 
αγοράσει αυτό το σπίτι. 

 π.χ. τσχι(ν)νταρντά πε µπαλά 
αγορέ λεσκί ροµνί = κούρεψε τα 
µαλλιά της αγορέ η γυναίκα του. 
αγόρι: τσχαβό και τσχαό, ο 
 π.χ. κάσκο σι καβά τσχαβό; = 
ποιανού είναι αυτό το αγόρι; λεσκί 
ροµνί µπια(ν)ντάς τσχαβό = η 
γυναίκα του γέννησε αγόρι. 

 Αντίθ. µπικι(ν)νταράβ = βάζω να 
πουλήσει -ουν, κάνω να πουλήσει -
ουν, κάνω να πουληθεί–ούν.  (βλ. και γιος). 
αγοραίος (α) (επίθ.): τσαρσσιάκο, -
ι (από τη λέξη τσαρσσία = αγορά 
(τόπος)). 

 Αντίθ. τσχέι = κορίτσι. 
αγορίστικος (επίθ.): 
µρουσσικανό,-ί (= αρσενικός, 
ανδρικός). αγοραίος (β) (επίθ.): κινιµάσκο, -ι 

(από τη λέξη κινιπέ = αγόρασµα, 
αγορά (εµπορεύµατος)). 

 Αντίθ. τσχεϊκανό = κοριτσίστικος. 
αγουρέλαιο: ζετινέσκο-κχιλ, ο και 
ζετίνο, ο (κυριολ. ελαιόλαδο). αγοράκι: τσχαβορό και τσχαορό, ο 
αγουρίδα: µπικερντί-ντρακ, η (= 
άγουρο σταφύλι). 

 π.χ. σαβό σσουκάρ τσχαβορό σι 
καβά! = τι όµορφο αγοράκι είναι 
αυτό! αγουρόλαδο: (βλ. αγουρέλαιο). 

αγουρούτσικος (επίθ.): 
µπικερντορό,-ί. 

 Αντίθ. τσχεϊορί = κοριτσάκι. 
αγορανοµία: αγορανοµία, η 

άγουρος (επίθ.): µπικερντό,-ί 
(κυριολ. = αγίνωτος) 

 π.χ. αβιλί η αγορανοµία αβγκιέ κάι 
λεσκό ντουκιάνο ντα κερντά 
κο(ν)τρόλι = ήρθε η αγορανοµία 
σήµερα στο µαγαζί του και έκανε 
έλεγχο. 

 π.χ. µπικερντέ σι ε τσιρισσά, ιν 
χα(ν)ντόν = άγουρα είναι τα 
κεράσια, δεν τρώγονται. 

αγοραπωλησία (α): τουτζαρλούκο, 
ο (κυριολ. εµπορία, εµπόριο). 

 Αντίθ. κερντό = γινωµένος, ώριµος, 
φτιαγµένος. 

αγοραπωλησία (β): αλϋζβερίσσι 
και αλιζβερίσσι, ο (κυριολ. 
δοσοληψία, αλισβερίσι). 

αγουρωπός: (βλ.άγουρος). 
αγράµµατος (α) (επίθ.): 
αγράµατο,-ι και µπιγιαζιάκο,-ι 

αγόρασµα: (βλ. αγορά 
(εµπορεύµατος)). 

αγράµµατος (β) (άκλ. επίθ.): 
γιαζϋσΰζι (σ.α. άγραφος –η) 

αγορασµένος (µτχ.): κι(ν)ντό,-ί 
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αγριοκόκορας: γιαµπανάβα-
µπασσνό, ο. 

 π.χ. γιαζϋσΰζι µανούςς, σο τε κερέλ 
τούκε! = αγράµµατος άνθρωπος, τι 
να σου κάνει! αγριοκόριτσο: γιαµπανάβα-τσχορί, 

η.  Αντίθ. γιαζϋτζίο = 
γραµµατιζούµενος, γραφιάς. αγριόκοτα: γιαµπανάβα-κχαϊνί, η. 

αγριοκούνελο: γιαµπανάβα-
ταβουσσάνο, ο. 

αγραµµατοσύνη: αγραµατοσίνι, η. 
αγρατσούνιστος (επίθ.): 
µπιτσϋζγκιάκο, -ι και 
µπιτσιζγκιάκο, - (= χωρίς γραµµή, 
χωρίς χαρακιά, χωρίς ρίγα) 

αγριολάχανο: γιαµπανάβα-σσαχ, ο. 
αγριολούλουδο: γιαµπανάβα-
λουλουγκί,η. 
αγριοµάτης: γιαµπανάβα-
γιακχένγκο, -ι. 

 π.χ. ούτε εκ τσιζγκία νάι οπρά 
τοµαφίλι, µπιτσιζγκιάκο σι = ούτε 
µια χαρακιά δεν έχει πάνω το 
αυτοκίνητο, αγρατσούνιστο είναι. 

αγριόµελο: αβγκίν, ο (κυριολ. µέλι) 
αγριοµηλιά: γιαµπανάβα-
πφαµπαλίν, η. άγραφος (άκλ. επίθ.): µπιγιαζϋλΰ 

και γιαζϋσΰζι (γιαζϋσΰζι σ.α. 
αγράµµατος). 

αγριόµηλο: γιαµπανάβα-πφαµπάι, 
η. 
αγριοµούρης (επίθ.): γιαµπανάβα-
µουέσκο,-ι και γιαµπανάβα-µόσκο,-
ι 

 π.χ. µπιγιαζϋλΰ λιλ = άγραφο χαρτί 
 Αντίθ. γιαζϋλΰ = γραµµένος -η, 
εγγεγραµένος. 
αγριάγγουρο: γιαµπανάβα-σαλάτα, 
η. 

 π.χ. σο γιαµπανάβα-µόσκο σι καβά 
µανούςς! ιτσ νι ασάλ = τι 
αγριοµούρης είναι αυτός ο 
άνθρωπος! δε  

αγριάγκαθο: µπαρό-καρνό, ο 
(κυριολ. µεγάλο αγκάθι)  

γελάει καθόλου.  π.χ. µπαρέ-καρνέ σι αν ταρλάβα = 
αγριάγκαθα υπάρχουν στο χωράφι. αγριόξυλο: γιαµπανάβα-καςς, ο. 

αγριόπαπια: γιαµπανάβα-παπίν, η 
(σ.α. αγριόχηνα). 

αγριάνθρωπος: γιαµπανάβα-
µανούςς, ο. 

αγριοπούλι: γιαµπανάβα - τσιρικλί, 
η. 

αγριαπιδιά: (βλ. αγριαχλαδιά). 
αγριαχλαδιά: γιαµπανάβα-
α(µ)µπρολίν, η. αγριοπρόσωπος: (βλ. 

αγριοµούρης). αγριεύω (αµετβ. ρ.): γιαµπανάβα - 
κερντιάβ (= άγριος γίνοµαι). άγριος (άκλ. επίθ.): γιαµπανάβα 
αγριόγατα: γιαµπανάβα-πισίκα, η.  π.χ. γιαµπανάβα αϊβάνο = άγριο 

ζώο, γιαµπανάβα σι ο γκρας, νασστί 
κα ικλές λε = άγριο είναι το άλογο, 
δεν θα µπορέσεις να το καβαλήσεις. 

αγριογούρουνο: γιαµπανάβα-
µπαλιτσχό, ο. 
αγριοκαίρι: τουφα(ν)νούκο, ο. 

αγριόσκυλο: γιαµπανάβα - 
τζουκέλ, ο 

αγριόκαιρος: (βλ. αγριοκαίρι). 
αγριοκάτσικο: γιαµπανάβα-
κετσίκα, η.  π.χ. γιαµπανάβα-τζουκέλ σι καβά, 

µπουτ ντα(ν)νταλέλ! = αγριόσκυλο 
είναι αυτό, πολύ δαγκώνει! 

αγριοκερασιά: γιαµπανάβα-
τσιρισσιλίν, η. 

αγριοσυκιά: γιαµπανάβα-
ιντζιρκιλίν, η. 

αγριοκέρασο: γιαµπανάβα-τσιρίςς, 
η. 

αγριότητα: γιαµπαναλούκο, ο. αγριοκοίταγµα: γιαµπανάβα-
ντικχιπέ, ο. αγριότοπος: γιαµπανάβα - τχαν, ο. 
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αγριόχηνα: γιαµπανάβα-παπίν, η 
(σ.α. αγριόπαπια, παπίν = πάπια, 
χήνα). 

αγροτόσπιτο: λετζµπερένγκο-κχερ, 
ο (= αγροτών σπίτι). 
αγροφύλακας: κουρουτζίο, ο 

αγριόχοιρος: γιαµπανάβα-
µπαλιτσχό και γιαµπανάβα-µπαλό, 
ο. 

 π.χ. σο ντιάµ α(ν)ντί ρεζ, πελό 
παλά αµέ(ν)ντε ο κουρουτζίο = 
µόλις µπήκαµε µες στο αµπέλι, µας 
κυνήγησε ο αγροφύλακας. αγριόχορτο: γιαµπανάβα-τσαρ, η. 

αγριωπός (άκλ. επίθ.): τόρι (σ.α. 
κρύος µτφ. για προσ. ασυµπάθητος) 

αγροφυλακή: κουρουτζουλούκο, ο 
(σ.α. το επάγγελµα του 
αγροφύλακα).  π.χ. τόρι σι λεσκό µούι, ιτς νι ασάλ 

= αγριωπό είναι το πρόσωπό του, 
καθόλου δε γελάει, τόρι γιακχά = 
αγριωπά µάτια (ως ουσ. τόρι, ο 
τόρκα, η, τόρι-µόσκο, -ι επίθ.= 
αυτός, -ή που έχει αγριωπό 
πρόσωπο, τόρι-γιακχένγκο, –ι 
επίθ.= αυτός, -ή που έχει αγριωπά 
µάτια). 

αγρυπνία: (βλ. ξαγρύπνηµα). 
άγρυπνος: (βλ. ξάγρυπνος). 
αγρυπνώ: (βλ. ξαγρυπνώ). 
αγύρευτος: (βλ. άψαχτος). 
αγύριστος (επίθ.): µπιιρισαρντό, -ί 
 Αντίθ. ιρισαρντό = γυρισµένος, 
γυριστός. 
αγυρτεία: (βλ. απατεωνιά). 
αγύρτης: (βλ. απατεώνας).  Αντίθ. τοάπι (άκλ. επίθ.) = αυτός,-ή 

που έχει χαριτωµένο, αστείο 
πρόσωπο. 

άγχοµαι: βλ. αγχώνοµαι 
αγχόνη: σιτζίµι και σσολό, ο 
(κυριολ. σχοινί)  π.χ. µπουτ τοάπι σι καλέ χουρντέσκο 

µούι, µπουτ σεβιλίορ = πολύ 
χαριτωµένο, πολύ αστείο είναι αυτού 
του παιδιού το πρόσωπο, πολύ 
αγαπιέται. 

 π.χ. τχοντά ο σιτζίµι, τε ασάρπες = 
έβαλε (ετοίµασε) το σχοινί, να 
κρεµαστεί. 
άγχος (α): άγχος, ο 

αγρός: ταρλάβα, η  π.χ. σόσκε σίτουτ γκαντικίν µπουτ 
άγχος; = γιατί έχεις τόσο πολύ 
άγχος; 

 π.χ. µπικί(ν)ντολ καϊά ταρλάβα, 
τριν ντελίµορα σι = πωλείται αυτός 
ο αγρός, τρία στρέµµατα είναι (βλ. 
και χωράφι). 

 Συνών. καΰρι = στενοχώρια. 
άγχος (β): σϋκϋ(ν)τία, η (κυριολ. 
σφίξιµο µτφ., σϋκΰ άκλ. επίθ. και 
επίρρ. = σφιχτός, τσιγκούνης, 
σφιχτά, σϋκΰνταβ = σφίγγω µτφ.)  

αγρότης (α): λετζµπέρι, ο 
 π.χ. λετζµπέρι σι λεσκό ντατ = 
αγρότης είναι ο πατέρας του. 
αγρότης (β): αγρότις, ο.  π.χ. σϋκϋ(ν)τία ασταρντά µαν κάι 

νι αβιλό νταά µο τσχαβό = άγχος 
(σφίξιµο) µ’ έπιασε που δεν ήρθε 
ακόµα ο γιος µου. 

αγροτιά (α): λετζµπερλίκο, ο (σ.α. 
το επάγγελµα του αγρότη, γεωργία) 
αγροτιά (β): αγροτιά, η. 
αγροτικός (α) (επίθ.): 
λετζµπερέσκο, -ι (σ.α. γεωργικός). 

 Συνών. ραα(τ)σϋζλΰκο = ανησυχία, 
αβολεψιά, καΰρι = στεναχώρια. 

αγροτικός (β) (επίθ.): αγροτικό, -ι άγχος (γ): σϋκϋλµάβα, η (κυριολ. 
σφίξιµο µτφ.)  π.χ. αγροτικό τοµαφίλι = αγροτικό 

αυτοκίνητο.  π.χ. σϋκϋλµάβα σίµαν, κα ικλάβ 
ζάλακ αβριγκά = άγχος έχω, θα βγω 
λίγο έξω. 

αγρότισσα (α): λετζµπέρκα, η. 
αγρότισσα (β): αγρότισα, η. 
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αγχώδης (άκλ. επίθ. και επίρρ.): 
σϋκϋ(ν)τϋλΰ 
 π.χ. σϋκϋ(ν)τϋλΰ σαν του, νι κερές 
καλέ µπουκιάκε = αγχώδης είσαι 
εσύ, δεν κάνεις γι’ αυτή τη δουλειά 
(σϋκϋ(ν)τϋλΰ σ.α. στενάχωρος, 
στενάχωρα π.χ. σϋκϋ(ν)τϋλΰ σι η 
αβάβα αβγκιέ, µπρουσσούµ κα ντελ 
= στενάχωρος είναι ο καιρός 
σήµερα, θα βρέξει, ως ουσ. 
σϋκϋ(ν)τϋλίο, ο, σϋκϋ(ν)τϋλΰκα, η) 
αγχώνοµαι (α) (αµετβ. ρ.): άγχος-
κεράβ (άγχος κάνω) και άγχος-
ντάµαν  (άγχος δίνω στον εαυτό 
µου) 
 π.χ. ο ντοκτόρι πφε(ν)ντάς τε να 
κερές-άγχος = ο γιατρός είπε να µην 
αγχώνεσαι. 
 Συνών. καΰρι-κεράβ και καΰρι-
ντάµαν = στενοχωριέµαι. 
αγχώνοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
σϋκϋ(ν)τία-κεράβ (= άγχος, σφίξιµο 
κάνω) 
 π.χ. νά κερ-σϋκϋ(ν)τία, τσαµπούκι 
κα πφουρός = µην αγχώνεσαι, 
γρήγορα θα γεράσεις. 
 Συνών. καΰρι-κεράβ (= στεναχώρια 
κάνω) στεναχωριέµαι. 
αγχώνοµαι (γ) (αµετβ. ρ.): 
σϋκϋ(ν)τία-ντάµαν (= άγχος, 
σφίξιµο δίνω στον εαυτό µου) 
 π.χ. εµπουκάκε σϋκϋ(ν)τία-
ντέστουτ = µε το παραµικρό 
αγχώνεσαι. 
 Συνών. καΰρι-ντάµαν (στεναχώρια 
δίνω στον εαυτό µου) 
στεναχωριέµαι. 
αγχώνω (µετβ. ρ.): άγχος-νταβ (= 
άγχος δίνω) 
 π.χ. ντιάσµαν-άγχος καλέ 
ορµπένσα κάι πφε(ν)ντάς µανγκέ = 
µε άγχωσε µ’ αυτά τα λόγια που 
µου είπε. 
 Συνών. καΰρι-νταβ = στενοχωρώ. 
αγωγή: τερµπιελίκο, ο και 
τερµπιάβα, η (κυριολ. καλή 

διαπαιδαγώγηση, παιδεία, καλή 
ανατροφή, καλοί τρόποι) 
 π.χ. ιτς κε χουρντέν τερµπιελίκο 
νάι. σαό ντατ σαν του! = καθόλου 
τα παιδιά σου καλή 
διαπαιδαγώγηση δεν έχουν. τι 
πατέρας είσαι εσύ!, τε να ιν ντέσα 
κε χουρντέν τερµπιάβα του, κα νταβ 
λεν µε ε µαριµάσα = αν δε δώσεις 
καλούς τρόπους στα παιδιά σου, θα 
τα δώσω εγώ µε το ξύλο. (επίθ. 
τερµπιελίο, -ίκα = φρόνιµος,-η, 
διαπαιδαγωγηµένος,-η, συνετός,-ή, 
τερµπιεσίζι,-ίσκα = ανάγωγος,-η). 
αγώγι: αραµπάβα, η (κυριολ. 
άµαξα, κάρο, αµάξι (το 
αυτοκίνητο), καρότσι, καρότσι για 
µωρά) 
 π.χ. καζόµ αραµπάβε κούµο 
αταντάν; = πόσα αγώγια άµµο 
έφερες; 
αγωγιάτης (της επιβατικής 
άµαξας): παϊτοντζίο, ο. 
αγωγιάτης: αραµπατζίο, (σ.α. 
αµαξάς, καροποιός, αµαξοποιός) 
 π.χ. ο αραµπατζίο ντελ παΐ πε 
γκραστέ = ο αγωγιάτης δίνει νερό 
το άλογό του. 
 θηλ. αραµπατζΰκα, η. 
αγωγός: σολίνα και σουλίνα, η 
(κυριολ. σωλήνας) 
 π.χ. α(ν)ντάρ καϊά σολίνα νακχέλ ο 
παΐ = απ’ αυτόν τον αγωγό περνάει 
το νερό. 
αγώι: (βλ. αγώγι). 
αγώνας (α): (βλ. παίδεµα). 
αγώνας (β) (η αναµέτρηση): 
γιάρϋσσα, η 
 π.χ. κα κεράς γιάρϋσσα κάι 
νασσιπέ = θα κάνουµε αγώνα στο 
τρέξιµο  
 (γιάρϋσσα-τχαβ = αγώνα, 
αναµέτρηση βάζω, αναµετριέµαι, 
διαγωνίζοµαι, ανταγωνίζοµαι, 
γιάρϋσσα-κεράβ = αγώνα, 
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αναµέτρηση κάνω, αναµετριέµαι, 
διαγωνίζοµαι, ανταγωνίζοµαι). 

 π.χ. καζόµ γκιβέ ντιέ τουτ άδια 
κατάρ ασκερλίκο; = πόσες µέρες 
σου δώσανε άδεια από το στρατό; αγωνία: αγονία, η 
αδειάζω (α) (αµετβ. ρ.): τσουτσιάβ  π.χ. σόσκε ασταρντά τουτ αγονία; 

= γιατί σε έπιασε αγωνία;  π.χ. γκελέταρ ε χουρντέ ντα 
τσουτσιλό ο κχερ = έφυγαν τα 
παιδιά κι άδειασε το σπίτι. 

αγωνίζοµαι: (βλ. παιδεύοµαι). 
αγώνισµα: (βλ. αγώνας (η 
αναµέτρηση)).  Αντίθ. πφερντιάβ = γεµίζω (αµετβ.). 
αγωνιστής: µαρεµπετζίο, ο 
(κυριολ. πολεµιστής, µαχητής, 
µαρεµπάβα, η = πόλεµος, µάχη) 
θηλ. µαρεµπετζίκα, η. 

αδειάζω (β) (αµετβ. ρ.): 
τσουτσάρντιαβ. 
αδειάζω (γ) (ενεργ. διαµ. ρ.): 
τσουτσαρνταράβ (= βάζω να 
αδειάσει –ουν, κάνω να αδειάσει-
ουν) 

αγωνιστικός (για αθλητικούς 
αγώνες, για αναµέτρηση): 
γιάρϋσσάκο, -ι  π.χ. κα τσουτσαρνταράβ λέστε ε 

τσουβάλα = θα τον βάλω να 
αδειάσει τα σακιά. 

 π.χ. γιάρϋσσάκο τοµαφίλι = 
αγωνιστικό αυτοκίνητο, γιάρϋσσάκι 
βελεπσίκα = αγωνιστικό ποδήλατο  Αντίθ. πφερνταράβ = βάζω να 

γεµίσει-ουν, κάνω να γεµίσει-ουν. (σ.α. ανταγωνιστικός). 
αγωνιώ (αµετβ. ρ.): αγονία - σίµαν 
(= αγωνία έχω) και αγονία - 
ασταρντάµαν (= αγωνία µ’ έπιασε). 

αδειάζω (δ) (µετβ. ρ.): 
τσουτσαράβ 
 π.χ. τσουτσαράβ ο παΐ α(ν)ντάρ 
λιάνο = αδειάζω το νερό από τη 
λεκάνη. 

αδάγκωτος (επίθ.): 
µπιντα(ν)νταλντό, -ί 
 Αντίθ. ντα(ν)νταλντό = 
δαγκωµένος. 

Αντίθ. πφεράβ = γεµίζω (µετβ.). 
αδειάζω (ε) (τον εαυτό µου): 
τσουτσαράµαν (µέσο ή αυτοπαθές 
ρήµα). 

αδάκρυτος (επίθ.): µπιασφένγκο,-ι 
 π.χ. σο τφουλέ-γκέσκο µανούςς! 
κάι πε νταντέσκι τζενεζάβα 
µπιασφένγκο σας = τι χοντρόπετσος 
άνθρωπος! στην κηδεία του πατέρα 
του αδάκρυτος ήταν. 

αδειανός: (βλ. άδειος). 
άδειασµα (α): τσουτσαριπέ, ο 
 π.χ. ο τσουτσαριπέ ε τσουβαλένγκο 
= το άδειασµα των σακιών. 

 Αντίθ. ασφιναλό = δακρυσµένος.  Αντίθ. πφεριπέ = γέµισµα. 
άδειασµα (β): τσουτσαρνταριπέ, ο 
(ρηµατ. ουσ. από το ρ. 
τσουτσαρνταράβ (βλ. αδειάζω (γ)) 

αδάπανος (επίθ.): 
µπιµαστραφένκο, -ι (= χωρίς έξοδα, 
χωρίς δαπάνες, σ.α. ανέξοδος). 
άδαρτος (επίθ.): µπιµαρντό, - ί αδειασµένος (α) (µτχ.): 

τσουτσαρντό,-ί.  Συνών. µπιτσαλαντό = αχτύπητος 
 Αντίθ. µαρντό = δαρµένος.  Αντίθ. πφερντό = γεµισµένος, 

γεµάτος, πλήρης. αδασκάλευτος (επίθ.): 
µπιγκογκιαρντό, -ί αδειασµένος (β) (µτχ.): 

τσουτσαρνταρντό, -ί (από το ρ. 
τσουτσαρνταράβ, βλ. αδειάζω (γ)). 

 (σ.α. ασυµβούλευτος). 
 Αντίθ. γκογκιαρντό = 
δασκαλεµένος, συµβουλευµένος, 
νουθετηµένος). 

αδείλιαστος: (βλ. άφοβος). 
άδειος (α) (επίθ.): τσουτσό,-ί 

άδεια: άδια και άντια, η 
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 π.χ. τσουτσό σι ο κχερ = άδειο 
είναι το σπίτι, (αλληγ.) τσουτσέ 
βαστένσα σαρ τε τζαβ κάι λεσκό 
µπιάβ; = µε άδεια χέρια πώς να πάω 
στο γάµο του; (αλληγ.) τσουτσό σι 
λεσκό σσορό = άδειο είναι το 
κεφάλι του (δηλ. δεν έχει µυαλό). 

 π.χ. ιτσ πφαλιπέ νάι α(ν)ντέ λεσκό 
γκι· κερέλ πες σαρ γιαµπαντζίο = 
καθόλου αδελφοσύνη δεν έχει στην 
ψυχή του· κάνει σαν ξένος. 
αδελφούλης: πφαλορό, ο 
 π.χ. µο πφαλορό µπαριλό = ο 
αδελφούλης µου µεγάλωσε. 
αδελφούλα (η): πφενορί, η  Αντίθ. πφερντό = γεµάτος, πλήρης. 

άδειος (β) (άκλ. επίθ.): µπόσσι  π.χ. µι πφενορί πασστόλ = η 
αδελφούλα µου κοιµάται.  π.χ. µπόσσι σι η κουτία = άδειο 

είναι το κουτί. αδέλφωµα: πφαλαριπέ, ο. 
αδειούλα: αντιίσα και αδιίσα, η αδελφωµένος (µτχ.): πφαλαρντό,-ί. 

αδελφώνοµαι (αµετβ. ρ.): πφαλ-
κερντιάβ (= αδελφός γίνοµαι). 

 π.χ. µι αντιίσα χασαρντόµ = την 
αδειούλα µου έχασα. 
αδειούτσικος (επίθ.): τσουτσορό,-ί αδελφώνω (µετβ. ρ.): πφαλαράβ. 

άδεντρος (επίθ.): 
µπικοπατσένγκο,-ι και 
µπικαβακένγκο,-ι. 

 Αντίθ. πφερντορό = γεµατούτσικος. 
αδέκαρος: (βλ. άφραγκος). 
αδελφικός (επίθ.): πφαλικανό,-ί 

αδέξιος: (βλ. ατζαµής).  π.χ. σίαµεν πφαλικανό αµαλιπέ = 
έχουµε αδελφική φιλία. αδέξιος: (βλ. αφηρηµένος). 
αδελφοκτονία: πφαλένγκο-
µουνταριπέ, ο (= αδελφών 
σκότωµα). 

αδεξιότητα: (βλ. ατζαµοσύνη). 
αδεξιότητα: (βλ. αφηρηµάδα). 
αδερφή: (βλ. αδελφή). 

αδελφοµεράδι: (βλ. 
αδερφοµοιράδι). 

αδερφικός: (βλ. αδελφικός). 
αδερφοµοιράδι: πφαλένγκο-µιράζι, 
ο (= αδερφών µοιράδι). αδελφοπαίδι: πφαλέσκο-χουρντό, 

ο (= αδελφού παιδί). αδερφοµοίρι: (βλ. αδερφοµοιράδι) 
αδερφός: (βλ. αδελφός). αδελφός: πφαλ, ο 
αδερφοσκοτωµός: πφαλένγκο-
µουνταριπέ, ο. 

 π.χ. αβιλό µο πφαλ = ήρθε ο 
αδελφός µου, (στίχοι από ποίηµα Γ. 
Αλεξίου «ε τσιρικλά» (= τα 
πουλιά)) κάι αµαρό Ντελ, εµπούκα 
αµέ(ν)ντα τε ντικχέλ ντα σα αµαρέ 
πφαλέν κάι γεκ τχαν τε κίντελ = 
πού είναι ο δικός µας ο Θεός, λίγο 
και µας να µας κοιτάξει κι όλα τα 
αδέλφια µας σε ένα µέρος να τα 
µάσει. 

αδερφοσύνη: (βλ. αδελφοσύνη). 
αδερφούλα: (βλ. αδελφούλα). 
αδερφούλης: (βλ. αδελφούλης). 
αδέρφωµα: (βλ. αδέλφωµα). 
αδερφωµένος: (βλ. αδελφωµένος). 
αδερφώνω: (βλ. αδελφώνω). 
αδέσµευτος: (βλ. ελεύθερος). 
άδετος (επίθ.): µπιπφα(ν)ντό,-ί (= 
άκλειστος) αδελφή (η): πφεν, η 
 Αντίθ. πφα(ν)ντό = δεµένος, 
κλειστός, φυλακισµένος, κλεισµένος. 

 π.χ. κάι γκελί κι πφεν; = πού πήγε 
η αδελφή σου; 
αδελφοποιηµένος: (βλ. 
αδελφωµένος). 

άδηλος (α) (επίθ.): 
µπισικαντι(ν)ντό, -ί (= αφανέρωτος) 

αδελφοποίηση: (βλ. αδέλφωµα). Συνών. γκαραντι(ν)ντό = κρυφός. 
αδελφοποιώ: (βλ. αδελφώνω). 
αδελφοσύνη: πφαλιπέ, ο 
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 Αντίθ. σικαντι(ν)ντό = 
φανερωµένος, σικαντό = φανερός, 
εµφανής, ορατός. 

 π.χ. αδιάβροχο σι ο σαάτο, νι λελ 
παΐ = αδιάβροχο είναι το ρολόι, δεν 
παίρνει νερό. 

άδηλος (β) (άκλ. επίθ. και επίρρ.): 
µπε(λ)λεσίζι (σ.α. αδήλως) 

αδιάδοτος (επίθ.): 
µπιασσου(ν)νταρντό (σ.α. 
αδιαλάλητος)  π.χ. µπε(λ)λεσίζι σι κάνα κ’αβέλ = 

άδηλο είναι πότε θα ‘ρθει.  Αντίθ. ασσου(ν)νταρντό = 
διαδεδοµένος, διαλαληµένος, 
ξακουστός, ακουστός, 
διατυµπανισµένος. 

 Αντίθ. µπε(λ)λί = φανερός, φανερά, 
πρόδηλος, προδήλως, εµφανής, 
εµφανώς, ορατός, ορατώς, 
προφανής, ευδιάκριτος, ευδιάκριτα. αδιαθεσία: κεφσιζλίκο, ο. 

αδιάθετος (επίθ.): κεφσίζι,-ίσκα αδήλωτος (α) (άκλ. επίθ.): 
µπιδιλοµέ  π.χ. κεφσίζι σι ο χουρντό = 

αδιάθετο είναι το µωρό, κεφσίσκα 
σας, ο(ν)ντάν νι αβιλί = αδιάθετη 
ήταν, γι' αυτό δεν ήρθε. 

 Αντίθ. διλοµέ = δηλωµένος. 
αδήλωτος (β) (άκλ. επίθ.) (στα 
δηµοτολόγια δήµου ή κοινότητας): 
γιαζϋσΰζι (κυριολ. άγραφος,-η, 
αγράµµατος,-η, ως ουσ. γιαϋσΰζι, ο, 
γιαζϋσΰσκα, η) 

αδιαθετώ (α) (αµετβ. ρ.): 
νασφάβαβ (κυριολ. αµτβ. 
αρρωσταίνω) 

 π.χ. γιαζύσΰζι σι νταά ο χουρντό = 
αδήλωτο είναι ακόµα το παιδί. 

 π.χ. νασφάιλο ζάλακ ο χουρντό = 
αδιαθέτησε (αρρώστησε) λίγο το 
µωρό. αδηµιούργητος (α): (βλ. 

άφτιαχτος). αδιαθετώ (β) (αµετβ. ρ.): κεφσίζι - 
κερντιάβ (= αδιάθετος γίνοµαι) αδηµιούργητος (β) (επίθ.): 

µπικερντό, -ί και µπικερντι(ν)ντό, -ί 
(σ.α. αγίνωτος, ακάµωτος, 
ανώριµος, άφτιαχτος, άγουρος) 

 Συνών. νασφάβαβ = αµετβ. ρ. 
αρρωσταίνω, ασθενώ. 
αδιαθετώ (γ) (αµετβ. ρ.): κεφσίζι(-
ίσκα) – σοµ και κεφσίζι(-ίσκα) – 
σεµ (= αδιάθετος-η είµαι) 

 Αντίθ. κερντό και κερντι(ν)ντό = 
γινωµένος, φτιαγµένος, καµωµένος, 
ώριµος.  π.χ. κεφσίσκα – σοµ, σσιλ λιόµ = 

αδιάθετη είµαι, κρυολόγησα. αδηφαγία: µπιτσαϊλιπέ, ο (κυριολ. 
αχορτασία).  αδιάκοπα: (βλ. ασταµάτητα). 
αδηφάγος (επίθ.): µπιτσαϊλό, ί 
(κυριολ. αχόρταγος). 

αδιάκοπος: (βλ. ασταµάτητος). 
αδιακόρευτη (α): τσχέι, η (= 
παρθένα, κορίτσι). αδιάβαστος (α) (επίθ.): 

µπιδιαβασαρντό, -ί  Αντίθ. πφιβλί = διακορευµένη, 
χήρα, ξεπαρθενεµένη.  Αντίθ. διαβασαρντό = διαβασµένος. 
αδιακόρευτη (β): µπιασταρντί,η (= 
άπιαστη, ανέγγιχτη) 

αδιάβαστος (β) (άκλ. επίθ.): 
µπιοκουµούσσι (σ.α. αµόρφωτος, 
ασπούδαχτος)  Αντίθ. ασταρντί = πιασµένη, 

διακορευµένη, ξεπαρθενεµένη.  Αντίθ. οκουµούσσι = διαβασµένος, 
µορφωµένος, σπουδαγµένος. αδιαλάλητος (επίθ.): 

µπιασσου(ν)νταρντό, -ι (σ.α. 
αδιάδοτος) 

αδιάβατος (επίθ.): µπινακχουτνό, -
ί 
 Συνών. µπιπφιρντό = απερπάτητος.  Αντίθ. ασσου(ν)νταρντό= 

διαλαληµένος, διαδεδοµένος, αδιάβροχος (επίθ.): αδιάβροχο, -ι 
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διατυµπανισµένος, ξακουστός, 
ακουστός. 

 Αντίθ. λατζαηπέ = ντροπαλοσύνη,  
λατζ = ντροπή. 

αδιάλειπτος: (βλ. ακατάπαυστος, 
ασταµάτητος). 

αδιάντροπος (επίθ.): µπιλατζανό,-ί 
 π.χ. σο µπιλατζανό µανούςς! = τι 
αδιάντροπος άνθρωπος! αδιαλείπτως: (βλ. ασταµάτητα). 

αδιάλεχτος (άκλ. επίθ.): 
µπιαητλαµούσσι 

 Συνών. λουµπνό = πρόστυχος. 
 Αντίθ. λατζανό = ντροπαλός. 
αδιαντροποπρόσωπος: 
µπιλατζανέ-µόσκο,-ι 

 Αντίθ. αητλαµούσσι = διαλεγµένος, 
επιλεγµένος. 
αδιαµαρτύρητα (επίρρ.): 
µπινκιαρέσα (χωρίς διαµαρτυρία, 
χωρίς άρνηση, σ.α. 
αδιαµφισβήτητα). 

 π.χ. µπιλατζανέ-µοσκερέανα, ε 
Ντεβλέσταρ τε αρακχαβές λα = 
αδιαντροποπρόσωπε, απ’ το Θεό να 
το βρεις.  

αδιαµαρτύρητος (επίθ.): 
µπιινκιαρέσκο, -ι (= χωρίς 
διαµαρτυρία, χωρίς άρνηση, σ.α. 
αδιαµφισβήτητος). 

αδιαπαιδαγώγητος (άκλ. επίθ.): 
τερµπιεσίζι (κυριολ. ανάγωγος,-η) 
 π.χ. τερµπιεσίζι σι κο τσχαβό, νάι 
λε τερµπιάβα = ανάγωγος είναι ο 
γιος σου, δεν έχει καλούς τρόπους. 
(ως ουσ. τερµπιεσίζι, ο, 
τερµπιεσίσκα, η). 

αδιαµέτρητος (επίθ.): 
µπιγκινιµάσκο, -ι 
 Συνών. µπιγκι(ν)ντό = αµέτρητος. 
αδιαµοίραστος: (βλ. αµοίραστος). αδιάπαυστα: (βλ. ασταµάτητα). 
αδιαµφισβήτητα: (βλ. 
αδιαµαρτύρητα). 

αδιάπαυστος: (βλ. ακατάπαυστος, 
ασταµάτητος). 

αδιαµφισβήτητος: (βλ. 
αδιαµαρτύρητος). 

αδιαπέραστος (επίθ.): 
µπινακχιµάσκο,-ι. 

αδιανέµητος: (βλ. αµοίραστος). αδιαπίστωτος (επίθ.): 
µπιπακιανταρντό, -ί (κυριολ. 
απιστοποίητος) 

αδιανόητος (α) (επίθ.): 
µπιακχιαριµάσκο, -ι (κυριολ. 
ακατάληπτος)  Αντίθ. πακιανταρντό = 

πιστοποιηµένος.  Συνών. µπιακχιαρντι(ν)ντό = 
ακατανόητος, ακαταλαβίστικος, 
ασαφής. 

αδιαπότιστος (επίθ.): 
µπικινγκαρντρό, -ί, µπικινγκιαρντό, 
-ί και µπιγιαλαρντό, -ί (κυριολ. 
άβρεχτος, αµούσκευτος, 
ακατάβρεχτος) 

αδιανόητος (β) (άκλ. επίθ.): 
καµπουλσούζι (κυριολ. 
απαράδεκτος) 
 Αντίθ. καµπούλι = παραδεκτός, 
αποδεκτός, δεκτός. 

 Αντίθ. κινγκαρντό, κινγκιαρντό και 
γιαλαρντό = βρεγµένος, 
µουσκεµένος, καταβρεγµένος. αδιάνοικτος (επίθ.): µπιπουταρντό, 

-ι αδιαπραγµάτευτος (επίθ.): 
µπια(ν)νασσµαβάκο, -ι (σ.α. 
ασυνεννόητος). 

 π.χ. µπιπουταρντό ντροµ = 
αδιάνοικτος δρόµος. 

αδιατυµπάνιστος: (βλ. 
αδιαλάλητος). 

 Αντίθ. πουταρντό = ανοιγµένος, 
ανοιχτός, διανοιγµένος. 
αδιαντροπιά: µπιλατζαηπέ αδιαφήµιστος (επίθ.): 

µπισικανταρντό, -ι (σ.α. 
αφανέρωτος, απαρουσίαστος)  

 Συνών. λουµπνιπέ = προστυχιά, 
πορνεία. 
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 π.χ. µπισικανταρντέ µανγκινά = 
αδιαφήµιστα εµπορεύµατα 

 Αντίθ. ροντό και ροντι(ν)ντό = 
ψαγµένος, ερευνηµένος, γυρεµένος. 
αδιήγητος (α) (επίθ.): 
µπιπφε(ν)ντό, -ί 

Συνών. µπιασσου(ν)νταρντό = 
αδιάδοτος, αδιαλάλητος. 
 Αντίθ. σικανταρντό = 
προβεβληµένος, διαφηµισµένος, 
φανερωµένος, αναδεδειγµένος, 
αποκαλυµµένος, παρουσιασµένος. 

Συνών. µπιπφενιµάσκο, -ι = 
ανεκδιήγητος απερίγραπτος. 
Αντίθ. πφε(ν)ντό = ειπωµένος, 
διηγηµένος, εξιστορηµένος, 
αφηγηµένος. αδιαφορία: αδιαφορία, η 
αδιήγητος (β) (επίθ.): 
µπιµοτχαντό, -ί 

 π.χ. τε σικαβέσα λεσκέ εµπούκα 
αδιαφορία, παλάλ κε τσανγκά κα 
πράσταλ = αν του δείξεις λίγη 
αδιαφορία, πίσω από τα πόδια σου 
θα τρέχει. 

Συνών. µπιµοτχιµάσκο = 
ανεκδιήγητος, απερίγραπτος. 
Αντίθ. µοτχαντό = διηγηµένος, 
ειπωµένος, εξιστορηµένος, 
διηγηµένος, αφηγηµένος. 

αδιαφορώ (αµετβ. ρ.): σιµασία-νι-
νταβ (κυριολ. σηµασία δε δίνω)  

άδικα (επίρρ.): τζάµπα  π.χ. νι-νταβ-σιµασία λεσκέ 
πφερασένγκε = δεν δίνω σηµασία 
(αδιαφορώ) για τα λόγια του 

 π.χ. τζάµπα γκελόµ, κχάντσικ νι 
κερντιλό = άδικα πήγα, τίποτα δεν 
έγινε, (τζάµπα σ.α. δωρεάν π.χ. 
τζάµπα ντιάς λε µάνγκε = δωρεάν 
µου το έδωσε). 

 Συνών. µάνγκε-σο-σι (= για  µένα τι 
είναι) δεν µε νοιάζει. 
αδιάψευστος (α) (επίθ.): 
χοχαηµάστε-µπιικαλντό, -ί (κυριολ. 
σε ψέµα άβγαλτος) 

αδικαιολόγητα: (βλ. 
αδικαιολόγητος). 
αδικαιολόγητος (άκλ. επίθ.): 
ακσΰζι (σ.α. άδικος-η, 
αδικαιολόγητα) 

 Αντίθ. χοχαηµάστε-ικαλντό (= σε 
ψέµα βγαλµένος) διαψευσµένος. 
αδιάψευστος (β) (επίθ.): 
χοχαηµάστε-µπιικαλνταρντό, -ί 
(κυριολ. σε ψέµα άβγαλτος) 

 π.χ. σο ντα τε πφενές, ακσΰζι σαν = 
ό,τι και να πεις, αδικαιολόγητος (-
η) είσαι (ως ουσ. ακσΰζι, ο, 
ακσΰσκα, η). 

 Αντίθ. χοχαηµάστε-ικαλνταρντό (= 
σε ψέµα βγαλµένος) διαψευσµένος. 
αδίδακτος (επίθ.): µπισικλιαρντό,-ί αδίκαστος (επίθ.): µπιτζεζαβάκο, -

ι (= χωρίς ποινή).  Αντίθ. σικλιαρντό = διδαγµένος, 
εκπαιδευµένος. Αντίθ. τζεζαλίο = δικασµένος. 
αδιέξοδο (το) (α): πφα(ν)ντό-
ντροµ, ο (κυριολ. κλειστός δρόµος). 

αδικία: ακσϋζλΰκο, ο  
 π.χ. χάλ µαν ο ακσϋζλΰκο = µε 
τρώει η αδικία. αδιέξοδο (το) (β): µπιικλιπέ, ο (µπι 

= χωρίς, α στερητικό, ικλιπέ, ο, 
ρηµ. ουσ. = έξοδος, ανέβασµα, από 
το ρ. ικλάβ = βγαίνω, ανεβαίνω). 

άδικο: (βλ. αδικία). 
άδικος (α) (επίθ.): µπιακόσκο,-ι (= 
χωρίς δίκιο) 

αδιέξοδος (επίθ.): µπιικλιµάσκο, -ι  π.χ. µπιακόσκο σαν, να ορµπισάρ = 
άδικος είσαι, µη µιλάς.  π.χ. µπιικλιµάσκο σοκάκο = 

αδιέξοδο σοκάκι.  Αντίθ. ακλίο = δίκαιος, ντοβρούς 
και ντοβρού = ευθύς, ντόµπρος, 
κατευθείαν, ευθεία. 

αδιερεύνητος (επίθ.): µπιροντό, -ί 
και µπιροντι(ν)ντό, -ί (κυριολ. 
άψαχτος, αγύρευτος, ανερεύνητος) 
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άδικος (β) (επίθ.): ακσΰζι (σ.α. 
αδικαιολόγητος, -η) 

 Αντίθ. ασσαρντό = παινεµένος, 
ασσου(ν)ντό = ακουστός, 
ξακουστός, διάσηµος.  π.χ. σόσκε σαν ακσΰζι µάνσα; = 

γιατί είσαι άδικος (-η) µε µένα; (ως 
ουσ. ακσΰζι, ο, ακσΰσκα, η) βλ. και 
αδικαιολόγητος. 

αδούλευτος: µπιµπουκιαρνό,-ί (= 
µη εργατικός) και µπιµπουκιαρντό,-
ί (= ακατέργαστος) 

 Αντίθ. ακλΰ = δίκαιος, δίκαια.  Αντίθ. µπουκιαρνό = εργατικός, 
µπουκιαρντό = δουλεµένος, 
κατεργασµένος. 

αδικούµαι (αµετβ. ρ.): µο-άκο-
χα(ν)ντόλ = το δίκιο µου τρώγεται 

άδοτος (επίθ.): µπιντι(ν)ντό, -ί  π.χ. χα(ν)ντιλό-κο-άκο ντα 
µούιτχος αγκαντάλ; = αδικήθηκες 
και φωνάζεις έτσι; 

 Αντίθ. ντι(ν)ντό = δοσµένος. 
αδράνεια: (βλ. απραξία). 

αδικώ (µετβ. ρ.): άκο-χαβ (= δίκιο 
τρώω) 

αδρανής: (βλ. άπραγος). 
αδρανώ (αµετβ.  ρ.): µπικεραµνό-
(ί)-ατσχάβ (= άπραγος, (-η) µένω).  π.χ. τε λατζάς κάι χαλάν λεσκό άκο 

= να ντρέπεσαι που τον αδίκησες, νι 
µανγκάβ τε χαβ κχάνικάσκο άκο = 
δεν θέλω να αδικήσω κανέναν,κον 
χαλά µο άκο, ο Ντελ σικαντά λεσκέ 
= όποιος µε αδίκησε, ο Θεός του 
έδειξε (τον τιµώρησε).  

αδυναµία (α) (ιατρικά): αδιναµία, 
η  
 π.χ. αδιναµία ρακχαντά λεστέ ο 
ντοκτόρι = αδυναµία του βρήκε ο 
γιατρός. 
αδυναµία (β): (βλ. κατάπτωση). 

αδιόρθωτος: (βλ. αγιάτρευτος). αδύναµος (επίθ.): µπιζουραλό, -ί 
αδίπλωτος  (άκλ. επίθ.): 
µπικατλαµούσσι  

 Αντίθ. ζουραλό = δυνατός. 
αδυνάµωτος (επίθ.): 
µπιζουραρντό,-ί και 
µπιζουρανταρντό, -ί 

 π.χ. µπικατλαµούσσι σι ε σσέα = 
αδίπλωτα είναι τα ρούχα. 
αδίστακτος: µπιτρασσανό,-ί (= 
άφοβος). 

 Αντίθ. ζουραρντό = δυναµωµένος, 
ισχυροποιηµένος και ζουρανταρντό 
= δυναµωµένος, ισχυροποιηµένος.  αδίψαστος (επίθ.): µπιτρουσσάκο, 

-ι, µπιτρουσσαϊµάσκο, -ι και 
µπιτρουσσαλό, -ί. 

αδυνατίζω (α) (αµετβ. ρ.): 
κισσλιάβ 

άδιωχτος (άκλ. επίθ.): 
µπικοαλαµούσσι 

 π.χ. κισσλιλόµ κατάρ η µπουτ 
µπουκί = αδυνάτισα από την πολλή 
δουλειά, τε κισσλός εµπούκα, 
µπουτ τφουλό σαν = να αδυνατίσεις 
λίγο, πολύ χοντρός είσαι. 

 Αντίθ. κοαλαµούσσι = διωγµένος. 
άδολος (α) (άκλ. επίθ.): αβανάκι 
(κυριολ. αγαθός, βλ. και αγαθός). 
άδολος (β) (επίθ.): µπιτζουνγκαλό, 
-ί 

 Αντίθ. τφουλιάβ = χοντραίνω 
(αµετβ.), παχαίνω (αµετβ.). 
αδυνατίζω (β) (αµετβ. ρ.): 
ζαηφλανίαβ 

 Συνών. µπιπφιρνό = απονήρευτος. 
 Αντίθ. τζουνγκαλό = δόλιος, 
ύπουλος.  π.χ. µανγκάβ τε ζαηφλανίαβ = 

θέλω να αδυνατίσω. άδοξος: (βλ. αδόξαστος). 
αδόξαστος (επίθ.): µπιασσαρντό, -ί 
(κυριολ. απαίνευτος) 

αδυνατίζω (γ) (αµετβ. ρ.): 
σσουκιάβ (σ.α. ξεραίνοµαι, 
στεγνώνω αµετβ.)  Συνών. µπιασσου(ν)ντό = άσηµος, 

ανήκουστος. 
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αδυνατούλης (β) (άκλ. επίθ.): 
ζαηφίσι. 

 π.χ. σσουκιλό κατάρ η σεβντάβα = 
αδυνάτισε από τον έρωτα. 

αδυνατώ (άκλ.): νασστί και 
νασστίκ 

αδυνατίζω (δ) (µετβ. ρ.): 
κισσλαράβ 

 π.χ. νασστί τζαβτάρ = αδυνατώ να 
φύγω (βλ. και µπορώ (δεν)). 

 π.χ. η µπουτ µπουκί κισσλαρντά 
τουτ = η πολλή δουλειά σε 
αδυνάτισε. αδυσκόλευτα: (βλ. αδυσκόλευτος) 

αδυσκόλευτος (άκλ.επίθ. ως 
επίρρ.): κολάη (κυριολ. εύκολος, 
εύκολα) 

 Αντίθ. τφουλαράβ = χοντραίνω 
(µετβ.), παχαίνω (µετβ.). 
αδυνατίζω (ε) (µετβ. ρ.): 
σσουκιαράβ (σ.α. ξεραίνω, 
στεγνώνω µετβ.) 

 π.χ. κολάη µπουκί = αδυσκόλευτη 
δουλειά. 
 Αντίθ. ζόρι = δύσκολος, δύσκολα.  π.χ. µαρνό νασστί χαβ κατάρ κο 

µορµισαριπέ, σσουκιαρντάν µαν, 
µατέανα! = ψωµί δεν µπορώ να 
φάω από τη γκρίνια σου, µ’ 
αδυνάτισες, µέθυσε! 

αδωροδόκητος (επίθ.): ναµουζλίο, 
-ούκα (κυριολ. τίµιος, σεµνός) 
 π.χ ναµουζλίο σοµ µε, νι 
µπικίν(ν)ντιάβ παρένγκε = τίµιος 
είµαι εγώ, δεν πουλιέµαι για λεφτά. αδυνάτισµα (α): κισσλιπέ, ο 
Συνών. κιµπάρι = κιµπάρης, 
αριστοκράτης. 

 π.χ. τε µανγκέσα κισσλιπέ, νά κα 
χας µπουτ = αν θέλεις αδυνάτισµα, 
δε θα τρως πολύ. αεικίνητος (επίθ.): 

µπιατσχαντι(ν)ντό, -ί (κυριολ. 
ασταµάτητος, αδιάκοπος, 
ακατάπαυστος, αδιάλειπτος, 
συνεχής). 

 Αντίθ. τφουλιπέ = χόντρεµα, πάχος. 
αδυνάτισµα (β): ζαηφλούκο και 
ζαηφλανµάκο, ο. 
αδυνάτισµα (γ): σσουκιπέ, ο (σ.α. 
ξηρασία, στεγνότητα, ξεραΐλα). αείµνηστος: ραµετλίο, ο (κυριολ. 

µακαρίτης) θηλ. ραµετλίκα, η 
(κυριολ. µακαρίτισσα). 

αδυνατισµένος (µτχ.): 
κισσλαρντό,-ί. 
αδύνατος (α) (επίθ.): κισσλό, -ί αεράκι: µπαλβαλορί και 

µπαλµπαλορί, η  π.χ. τε χας νταάµπουτ, σόσκε σαν 
κισσλό = να τρως περισσότερο, 
γιατί είσαι αδύνατος. 

 π.χ. ικλιλί σερίνι µπαλβαλορί = 
βγήκε δροσερό αεράκι. 
αέρας: µπαλβάλ και µπαλµπάλ, η  Αντίθ. τφουλό = χοντρός. 

αδύνατος (β) (άκλ. επίθ.): ζαήφι  π.χ. ικλάβ αβρί τε λαβ εµπούκα 
µπαλβάλ = βγαίνω έξω να πάρω 
λίγο αέρα, η ζουραλί µπαλβάλ 
περαντάς ε κοπάτσορα = ο δυνατός 
αέρας έριξε τα δέντρα, (αλληγ.) 
λιάς λεσκί γκογκί µπαλβάλ = πήρε 
το µυαλό του αέρα, (αλληγ.) κα 
τσχινάβ κι µπαλβάλ = θα σου κόψω 
τον αέρα. 

 π.χ. µπουτ ζαήφι σι ο χουρντό = 
πολύ αδύνατο είναι το παιδί. 
αδύνατος (γ) (επίθ.): σσουκό, -ί 
(κυριολ. ξερός, στεγνός) 
 π.χ. νά λε καβά σσουκό µπακρό. σο 
µας κα ικλέλ λέσταρ! = µη παίρνεις 
αυτό το αδύνατο πρόβατο. τι κρέας 
θα βγει απ’ αυτό! 

αεράτος (επίθ.): µπαλβαλαλό,-ί αδυνατούλης (α) (επίθ.): 
κισσλορό,-ί αερίζοµαι (αµετβ. ρ.): µπαλβάλ-

λαβ (= αέρα παίρνω).  Αντίθ. τφουλορό = χοντρούλης. 
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 π.χ. ίκλι αβρί τε λες-µπαλβάλ = 
βγες έξω να αεριστείς (να πάρεις 
καθαρό αέρα). 

 π.χ. τσχουτάπες οπρα λέστε σαρ 
καρτάλι = ρίχτηκε (όρµησε) πάνω 
του σαν αετός. 
 (υποκ.): καρταλίσι, ο. αερίζω (α) (µετβ. ρ.): 

µπαλβαλαράβ αετοφωλιά: καρταλέσκι-ουβάβα, η. 
αερίζω (β) (µετβ. ρ.): µπαλβάλ-
ντι(ν)νταράβ και µπαλµπάλ-
ντι(ν)νταράβ (µπαλβάλ και 
µπαλµπάλ = αέρας, ντι(ν)νταράβ = 
κάνω να δοθεί-ούν, κάνω να µπει-
ουν) 

αζάλιστος (α) (επίθ.): 
µπιζαλισαρντό, -ί 
 Αντίθ. ζαλισαρντό = ζαλισµένος. 
αζάλιστος (β) (άκλ. επίθ.): 
µπιζαλιµέ  
 Αντίθ. ζαλιµέ = ζαλισµένος. 

αέρινος (επίθ.): µπαλβαλάκο, -ι και 
µπαλµπαλάκο, -ι (είναι η γενική 
πτώση του ενικού της λέξης 
µπαλβάλ και µπαλµπάλ = αέρας) 

αζάρωτος (άκλ. επίθ.): µπιζαροµέ 
 Συνών. µπιµπουρτσιµέ = 
ατσαλάκωτος. 
 Αντίθ. ζαροµέ = ζαρωµένος. 

αεροδρόµιο: τιαραβένγκο-µερκέζι 
(= σταθµός αεροπλάνων) και 
αεροδρόµιο, ο 

αζήµιος (επίθ.): µπιζαραρέσκο,-ι. 
αζηµίως (επίρρ.): µπιζαραρέσα (= 
χωρίς ζηµιά). 

αερολογίες (οι): µπαλβαλάκε-
όρµπε και µπαλβαλάκε-πφερασά, ε 

αζήτητος (επίθ.): 
µπιµανγκλι(ν)ντό,-ί και 
µπιµανγκλό,-ί  π.χ. νά πακιά λες, µπαλβαλάκε-

όρµπε πφενέλ = µην τον πιστεύεις, 
αερολογίες λέει. 

 π.χ. µπιµανγκλι(ν)ντέ µανγκινά = 
αζήτητα εµπορεύµατα 

αεροµαχία: τιαραβένγκι-
µαρεµπάβα και τιαραβένγκι-
τσινγκάρ 

 (µπιµανγκλι(ν)ντό σ.α. αθέλητος) 
 Αντίθ. µαγκλι(ν)ντό = ζητηµένος, 
θεληµατικός, µανγκλό = ζητηµένος. 

αεροπλανάκι: τιαραβίσα, η αζόριστος (επίθ.): µπιζορισαρντό, -
ί και (άκλ.επίθ.) µπιζορλαµούσσι  π.χ. κι(ν)ντά πε χουρντέσκε γεκ 

τιαραβίσα τε κχελέλ = αγόρασε για 
το παιδί του ένα αεροπλανάκι να 
παίζει. 

 Αντίθ. ζορισαρντό = ζορισµένος, 
ζορλαµούσσι = ζορισµένος 
άζουµος (επίθ.): µπιζουµαλό,-ί 

αεροπλάνο: τιαράβα, η και 
αεροπλάνο, ο. 

 π.χ. µπιζουµαλέ σι ε πορτοκάλα = 
άζουµα είναι τα πορτοκάλια. 
 Αντίθ. ζουµαλό = ζουµερός.  π.χ. κα τζάβταρ τιαραβάσα = θα 

φύγω µε αεροπλάνο. αζύγιστος: (βλ. ατράβηχτος). 
αετίσιος (επίθ): καρταλέσκο,-ι αζύµωτος (επίθ.): 

µπιντοσπισαρντό,-ί και µπιντοσπιµέ 
(άκλ. επίθ.) 

 π.χ. τε τσχινές κε βούνγκε, 
κερντιλέ σαρ καρταλέσκε = να 
κόψεις τα νύχια σου, έγιναν σαν 
αετίσια, καρταλέσκε πφακιά  = 
αετίσια φτερά. 

 Αντίθ. ντοσπισαρντό και ντοσπιµέ = 
ζυµωµένος. 
αηδής: (βλ. αηδιαστικός). 

αετονύχι: καρταλέσκι-βούνγκα, η  αηδία: (βλ. σιχαµάρα). 
αετόπουλο: σικνό-καρτάλι, ο (κατά 
λέξη: µικρός αετός) 

αηδιάζω (µετβ. ρ.): τισι(ν)τιρίαβ 
 π.χ. τισι(ν)τιρντίν µαν καλένσα κάι 
πφε(ν)ντάν µανγκέ = µε αηδίασες 
µ’ αυτά που µου είπες. 

αετός: καρτάλι, ο 
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αηδιάζω (αµετβ. ρ.): τισινίαβ αθέατος: µπισικαντό, -ι (σ.α. 
αφανής)  π.χ. τισι(ν)ντίµ λέσταρ, ούτε 

ανγκλά µε γιακχά νι µανγκάβ τε 
ντικχάβ λε = αηδίασα απ’ αυτόν, 
ούτε µπροστά στα µάτια µου δε 
θέλω να τον δω. 

 Συνών. γκαραντι(ν)ντό = κρυφός. 
 Αντίθ. σικαντό = φανερός, ορατός, 
δειγµένος. 
αθεΐα: µπιντεβλιπέ, ο (µπι + 
ντεβλιπέ, ντεβλιπέ  κυριολ. 
θεότητα). 

αηδιαστικός (επίθ.): 
τισινµεκέσκο,-ι  

αθεΐζω (αµεβτ.ρ.): µπιντεβλέσκο-
κερντιάβ (= άθεος γίνοµαι), 
µπιντεβλέσκο, - σοµ (= άθεος είµαι) 
και µπιντεβλέσκο, -ι σεµ (= άθεος 
είµαι). 

 π.χ. τισινµεκέσκο χαπέ = 
αηδιαστικό φαγητό. 
αηδόνα: µπιλµπίλκα, η. 
αηδονάκι: µπιλµπιλίσι, ο. 
αηδόνι: µπιλµπίλι, ο 

αθεϊσµός: (βλ. αθεΐα).  π.χ.σαρ µπιλµπίλι γκιλάµπελ! = 
σαν αηδόνι τραγουδάει! αθεϊστής: µπιντεβλέσκο-µανούςς, ο 

(κυριολ. άθεος άνθρωπος).  (βλ. οµόηχο µπιλµπίλι = κιάλι, 
τηλεσκόπιο). αθεϊστής (επίθ.): µπιντεβλέσκο, -ι 

(κυριολ. άθεος). αηδονίσιος (επίθ.): µπιλµπιλέσκο, 
-ι  αθεϊστικός (α) (επίθ.): 

µπιντεβλιµάσκο, -ι.  π.χ. µπιλµπιλέσκι λαλί = αηδονίσια 
φωνή. αθεϊστικός (β) (επίθ.): 

µπιντεβλικανό, -ι. αηδονολαλιά: µπιλµπιλέσκι-λαλί, 
η. άθελα (επίρρ.): µπιµανγκιµάσα 
αηδονοφωλιά: µπιλµπιλέσκι-
ουβάβα, η 

 π.χ. µπιµανγκιµάσα τσαλαντάς 
τουτ = άθελα σε χτύπησε. 
 Αντίθ. µανγκιµάσα = θεληµατικά.  π.χ. οπρά καβά κοπάτσι σι 

µπιλµπιλένγκε-ουβάβε = πάνω σ’ 
αυτό το δέντρο υπάρχουν 
αηδονοφωλιές. 

άθελα (µου) (επίρρ.): σαρνί-
µανγκάβ (κυριολ. χωρίς να θέλω) 
 π.χ. σαρνί-µανγκάβ κερντόµ λεσκέ 
ζαράρι = άθελά µου του έκανα 
ζηµιά. 

άηχος (α) (επίθ.): µπιµπασσι(ν)ντό, 
-ί 

αθέλητα: (βλ. άθελα, αθελά µου).  Αντίθ. µπασσι(ν)ντό = ηχηρός. 
άηχος (β) (επίθ.): µπιµπασσιµάσκο, 
-ι 

αθέλητος (επίθ.): 
µπιµανγκι(ν)ντό,-ί και 
µπιµανγκλι(ν)ντό,-ί  Αντίθ. µπασσιµάσκο = ηχηρός, 

ηχητικός.  Αντίθ. µανγκι(ν)ντό και 
µανγκλι(ν)ντό = θεληµατικός. αθανασία: µπιµεριπέ, ο (µπι = α 

στερητικό, χωρίς + µεριπέ = 
θάνατος, πεθαµός). 

αθεµελίωτος (επίθ.): 
µπιτεµελέσκο,-ι (= χωρίς θεµέλιο). 

αθάνατος (επίθ.): µπιµεριµάσκο,-ι αθέµελος (επίθ.): µπιτεµελένγκο, -ι 
(= χωρίς θεµέλια)  π.χ. µπιµεριµάσκο κχόνικ ναι = 

αθάνατος κανείς δεν είναι.  π.χ. µπιτεµελένγκο σι ο κχερ = 
αθέµελο είναι το σπίτι. άθαφτος (επίθ.): µπιπραχοσαρντό,-

ί  Αντίθ. τεµελένσα = µε θεµέλια. 
άθεος (επίθ.): µπιντεβλέσκο,-ι  Αντίθ. πραχοσαρντό = θαµµένος. 
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άθληµα: άθρλιµα, ο.  Συνών. µπιντινέσκο = άθρησκος, 
ντινσίζι = άθρησκος. άθλιος: (βλ. καηµένος, δυστυχής, 

κακοµοίρης, ταλαίπωρος).  Αντίθ. ντι(ν)νίο = θρήσκος.  
αθλιότητα (α): ζαβα(λ)λούκο, ο 
(σ.α. δυστυχία, κακοµοιριά)  

αθεόφοβος (α) (άκλ. επίθ.): 
µπιτρασσανό-ντεβλέσταρ (= 
άφοβος απ’ το Θεό).  π.χ. σο ρόντες του αν καβά 

ζαβα(λ)λούκο! = τι ψάχνεις εσύ 
µέσα σ’ αυτήν την αθλιότητα! 

αθεόφοβος (β) (επίθ.): 
µπινταρανό(-ί) –ντεβλέσταρ (= 
άφοβος από το Θεό) αθλιότητα (β): µπετερλίκο, ο (σ.α. 

η ζωή του ανεπρόκοπου, αλητεία)  π.χ. µπινταρανό-ντεβλέσταρ σαν. 
µπενγκαλέα! = αθεόφοβος είσαι. 
διαβολεµένε! 

 π.χ. α(ν)ντό µπετερλίκο µπεσσάς = 
µες στην αθλιότητα καθόµαστε 
(ζούµε) νί κα κερές µπετερλίκο, 
γκογκιαβέρ κα κερντός = δε θα 
κάνεις αλητεία, λογικός θα γίνεις. 

αθεοφοβία: µπιτρασσαηπέ-ε-
ντεβλέσταρ (= αφοβία από το Θεό) 
και µπινταραηπέ-ε-ντεβλέσταρ, ο 
(= αφοβία από το Θεό). αθλούµαι: (βλ. γυµνάζοµαι). 

αθόλωτος (άκλ. επίθ.): τεµίζι 
(κυριολ. καθαρός). 

αθέρµαντος: (βλ. αθέρµαστος). 
αθέρµαστος (επίθ.): µπιταταρντό, -
ί αθόρυβος (α) (επίθ.): 

µπιγκυρι(ν)τιάκο,-ι (το υ προφ. 
όπως το γαλλικό u). 

 π.χ. µπιταταρντό κχερ = αθέρµαντο 
σπίτι 
 Συνών. σσουντρό = κρύος, ψυχρός. Συνών. µπιλαλάκο, µπισεζάκο = 

άφωνος.  Αντίθ. ταταρντό = ζεσταµένος. 
αθεραπευσία: µπιλατσχαρντιπέ και 
µπισασταρντιπέ, ο. 

αθόρυβος (β) (επίθ.): µπισεζάκο, -ι 
(κυριολ. άφωνος, σ.α. άναυδος). 

αθεράπευτος: (βλ. αγιάτρευτος). άθραυστος (επίθ.): 
µπιπφαγκιµάσκο,-ι. αθετώ (µετβ. ρ.): µουσαράβ 

(κυριολ. χαλώ µετβ.)  άθρησκος (α) (επίθ.): 
µπιντινέσκο,-ι  π.χ. µουσαρντόµ µι σοβέλ = 

αθέτησα τον όρκο µου.  π.χ. µπιντινέσκο µανούςς = 
άθρησκος άνθρωπος.  Αντίθ. ασταράβ = κρατώ, πιάνω, 

αγγίζω, συλλαµβάνω, ξεπαρθενεύω, 
διαρκώ, διατηρώ. 

 Αντίθ. ντι(ν)νίο = θρήσκος. 
 Συνών. µπιντεβλέσκο = άθεος. 

Αθήνα: Ατίνα, η άθρησκος (β) (άκλ. επίθ.): ντινσίζι 
(ως ουσ. ντινσίζι, ο, ντινσίσκα, η)  π.χ. νταά νι αβιλό κο ντατ κατάρ 

Ατίνα; = ακόµα δεν ήρθε ο πατέρας 
σου από την Αθήνα; 

 π.χ. ντινσίσκα τζουβλί = άθρησκη 
γυναίκα. 

αθηναίικος: (βλ. αθηναϊκός). αθροίζοµαι (αµετβ. ρ.): κιντισάαβ, 
κιντισάβαβ, κιντινισάαβ και 
κιντινισάβαβ (κυριολ. µαζεύοµαι, 
συγκεντρώνοµαι). 

αθηναϊκός (επίθ.): ατινάκο, -ι 
 π.χ. ατινάκε γκαζάτε = αθηναϊκές 
εφηµερίδες. 
Αθηναίος: Ατίναλιο,ο. αθροίζω (µετβ. ρ.): κίνταβ (κυριολ. 

µαζεύω, συγκεντρώνω, συγυρίζω)  Αθηναία (η): Ατίναλϋκα, η. 
αθιγγάνικος: (βλ. τσιγγάνικος).  π.χ. κίντε µο µπόρτζι, τε ποκιτάβ 

λε = άθροισε το χρέος µου, να το 
πληρώσω. 

Αθίγγανος: (βλ. Τσιγγάνος). 
άθικτος: (βλ. ανέγγιχτος). 
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αθυµία: κεφσιζλίκο, ο (σ.α. 
αδιαθεσία, ακεφιά) 

αθωότητα (β): αβανακλούκο, ο 
(κυριολ. αγαθοσύνη, αγαθότητα, 
βλ. και αγαθοσύνη).  π.χ. κεφσιζλίκο σίµαν, νάι λατσχό 

σοµ = αδιαθεσία, ακεφιά έχω, δεν 
είµαι καλά. 

Αϊ-Γιώργης: Εντερλέζι, ο (η 
µοναδική γιορτή των Ροµά, κοινή 
για χριστιανούς και 
µουσουλµάνους, που γιορτάζεται 
στις 6 Μαΐου. Το βράδυ της 
παραµονής ξενυχτούν µε φωτιές 
µπροστά σε κάθε σπίτι, µε µουσική, 
τραγούδια, πιοτά και χορό. Πριν 
ξηµερώσει οι νέοι πηγαίνουν στο 
πλησιέστερο ποτάµι, κάνουν 
µπάνιο, παίρνουν νερό σε έναν 
κουβά και το µεταφέρουν στο σπίτι, 
µε το οποίο οι υπόλοιποι της 
οικογένειας πλένουν το πρόσωπό 
τους. Ανήµερα της γιορτής κάθε 
οικογένεια θυσιάζει ένα πρόβατο, 
που συνήθως το έχει ταµένο σε 
κάποιο παιδί της. Ένας από τους 
γονείς βουτά το δάχτυλό του στο 
ζεστό αίµα του προβάτου και 
σχηµατίζει ένα στίγµα ανάµεσα στα 
φρύδια του παιδιού, για το οποίο 
έγινε το τάµα.) 

αθύµιαστος: (βλ. αθυµιάτιστος). 
αθυµιάτιστος (επίθ.): 
µπιχουνγκαρντό, -ί 
 Αντίθ. χουνγκαρντό = 
θυµιατισµένος. 
άθυµος: (βλ. αδιάθετος). 
αθυµώ: (βλ. αδιαθετώ). 
αθυρόστοµος (επίθ.): πίσι-µόσκο,-ι 
(κυριολ. βρωµόστοµος) 
 π.χ. µπουτ πίσι-µόσκο σαν, κίντε 
ζάλακ κο µούι = πολύ αθυρόστοµος 
είσαι, µάζεψε λίγο το στόµα σου. 
αθώος (α) (δικαστικά) (άκλ. 
επίθ.): µπεράτι 
 π.χ. µπεράτι πελό κάι µακεµάβα = 
αθώος έπεσε (κρίθηκε) στο 
δικαστήριο. 
 Αντίθ. ντοσσαλό = φταίχτης, 
ένοχος. 
αθώος (β) (επίθ.): µπιντοσσαλό,-ί 
και µπιντοσσάκο,-ι (κυριολ. µη 
ένοχος-η).  π.χ. (στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 

«αµαρό µπαρό γκιβέ» (= η µεγάλη 
µας µέρα) Εντερλέζι, Εντερλέζι, σα 
α(ν)ντό µπρόςς ασσουγκιαράβ τουτ 
κάνα κάνα τε αβές, κάι κιρνί µπαρί 
ρατ τε να πασστιάβ, λεάκο παί 
α(ν)ντό κχερ τε τζαβ τε α(ν)ταβάβ = 
Εντερλέζι, Εντερλέζι, όλο το χρόνο 
σε περιµένω πότε πότε να ‘ρθεις, 
στη δική σου µεγάλη νύχτα να µη 
κοιµηθώ, ποταµίσιο νερό στο σπίτι 
να πάω να φέρω. 

αθώος (γ) (άκλ. επίθ.): αβανάκι 
(κυριολ. αγαθός-ή, βλ.και αγαθός). 
αθωράκιστος (επίθ.): πουταρντό,-ί 
(κυριολ. ανοιχτός). 
αθωώνοµαι (αµετβ. ρ.): µπεράτ-
περάβ (= αθώος πέφτω). 
 π.χ. µπεράτ-πελό κάι µακεµάβα = 
αθωώθηκε στο δικαστήριο. 
αθωώνω (µετβ. ρ.): µπεράτ-
περαβάβ (αθώο κάνω να πέσει, 
µπεράτ = αθώος, περαβάβ = 
γκρεµίζω, κατεδαφίζω). αίγλη (α): σσαφκλούκο, ο (κυριολ. 

λάµψη). αθώωση (δικαστικά): 
µπερατλούκο, ο. αίγλη (β): µπαρό-νάµο (κυριολ. 

µεγάλη δόξα, µεγάλη φήµη) και 
µπαρό-νάµι, ο (κυριολ. µεγάλη 
δόξα, µεγάλη φήµη). 

αθωότητα (α): µπιντοσσαλιπέ και 
µπιντοσσιπέ, ο (κυριολ. µη ενοχή, 
µπι = α στερητικό, χωρίς, ντοσσιπέ 
και ντοσαλιπέ, ο = ενοχή). 
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Αιγύπτιος: Μίσιρλιο, ο (σύγχρονος 
Αιγύπτιος) και Φιραούνο, ο 
(αρχαίος Αιγύπτιος). 

αιµατοβαµµένος (µτχ. ως επίθ.): 
ραταλό,-ί και ρατβαλό, -ι (κυριολ. 
µατωµένος) 

Αιγύπτια (η): Μίσιρλικα, η και 
Φιραούνκα, η. 

 π.χ. γκαραβέλ πε ροµέσκε ραταλέ 
σσέα, για τε σικαβέλ λεν πε 
τσχαβέσκε, κάνα κα µπαρόλ, τε λελ 
ι(ν)τικάµο = κρύβει τα 
αιµατοβαµµένα ρούχα του συζύγου 
της, για να τα δείξει στο γιο της, 
όταν µεγαλώσει, να πάρει 
εκδίκηση. 

Αίγυπτος: Μίσιρλικο και 
Φιραουνιπέ,ο  
 (Φιραουνιπέ: η αρχαία ονοµασία 
από το όνοµα Φαραώ). 
αιδηµοσύνη: λατζαηπέ, ο 
(=ντροπαλότητα, ντροπή). 

αιµατόβρεχτος: (βλ. 
αιµατοβαµµένος). 

 Αντίθ. µπιλατζαηπέ = αδιαντροπιά, 
λουµπνιπέ = προστυχιά, πορνεία. 
αιδήµων (επίθ.): λατζανό,-ί (= 
ντροπαλός). 

αιµάτωµα: ρατιπέ, ο. 
αιµατώνοµαι: (βλ. µατώνω 
αµετβ.). Αντίθ. µπιλατζανό = αδιάντροπος, 

λουµπνό = πρόστυχος. αιµατώνω: (βλ. µατώνω µετβ.). 
αιδοίο: µιντσ, η. αιµοβορία (µτφ.): ρατσχαγκλιπέ, ο 
 (υποκ.): µιντζορί, η.  Συνών. νασουλιπέ και φεναλούκο = 

κακία, κακοσύνη. αιθρία: ατσίκι-αβάβα, η 
αιµοβόρος (µτφ.) (επίθ.): 
ρατσχαγκλό,-ί 

(= ανοιχτός καιρός). 
 π.χ. ατσίκι σι η αβάβα, νι κα ντελ 
µπρουσσούµ = αιθρία είναι, δε θα 
βρέξει. 

 Συνών. νασούλ και φενά = κακός. 
αιµοδοσία: ραντέσκο-ντιιπέ, ο (= 
δόσιµο αίµατος).  Συνών. λατσχί-αβάβα (= καλός 

καιρός), καλοκαιρία. αιµορραγία (α): ρατέσκο-
χασαριπέ, ο (κυριολ. αίµατος 
χάσιµο, αίµατος απώλεια). 

αίθριος: (βλ. ανέφελος). 
αίµα: ρατ, ο 

αιµορραγία (β): εµοραγία, η  π.χ. τχάβντελ κατάρ λεσκό νακ ρατ 
= τρέχει από τη µύτη του αίµα, ο 
ρατ παΐ νι κερντόλ = το αίµα νερό 
δε γίνεται, καλιλό µο γκι λέσταρ· 
πφερντάς µο γκι ρατ = µαύρισε η 
ψυχή µου απ’ αυτόν· γέµισε την 
ψυχή µου αίµα, κιρόλ λεσκό ρατ· 
εκχέ τχανέστε νασστί µπεσσέλ = 
βράζει το αίµα του· σε ένα µέρος 
δεν µπορεί να κάτσει, (αλληγ.) ρατ 
τσχάντελ καβά χουρντό = αίµα 
ξερνάει αυτό το παιδί (δηλ. είναι 
πολύ κακό). 

 π.χ. ασταρντά µαν εµοραγία = µ’ 
έπιασε αιµορραγία. 
αιµορραγώ (αµετβ. ρ.): ρατ-
χασαράβ (= αίµα χάνω). 
 π.χ. ρατ-χασαρέλ! ινγκάρ λε 
τσαµπούκι κάι αστενάβα = 
αιµορραγεί! πήγαινέ τον γρήγορα 
στο νοσοκοµείο. 
αιµορροΐδα (εξωτερική): 
τσιµπάνο, ο  
 π.χ. ικλιλί λεσκέ κάι λεσκί µπουλ 
τσιµπάνο ντα νασστί µπεσσέλ = του 
βγήκε στον ποπό αιµορροΐδα και 
δεν µπορεί να καθίσει. 

 (βλ. οµόηχο ρατ = νύχτα). 
αιµατάκι: ρατορό, ο 

αιµόσταση: ρατέσκο-ατσχιπέ,ο 
(κυριολ. αίµατος παύση). 

 π.χ. (κατάρα) λεσκό ρατορό τε 
τσχορντόλ, Ντέβλαµ! = το αιµατάκι 
του να χυθεί, Θεέ µου! αιµοστασία: (βλ. αιµόσταση). 
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αίνιγµα (α): µανάβα, η αισχύνη (α): λατζ, η (κυριολ. 
ντροπή)  π.χ. κα πφενάβ τουκέ εκ µανάβα, 

νταλί κα ακχιαρές λα; = θα σου πω 
ένα αίνιγµα, θα µπορέσεις να το 
καταλάβεις; (οµόηχο µανάβα = 
αφορµή). 

 Συνών. µπαρί-λατζ = µεγάλη 
ντροπή, αίσχος. 
αισχύνη (β): λατζαηπέ, ο (κυριολ. 
ντροπή, ντροπαλότητα, 
ντροπαλοσύνη) (βλ. και ντροπή) αίνιγµα (β): ένιγµα, ο. 

αισθάνοµαι (µετβ. ρ.): 
ακχιαράµανγκε και ακχιαράµαν 

 Συνών. µπαρό-λατζαηπέ = µεγάλη 
ντροπή, µεγάλη ντροπαλότητα, 
µεγάλη ντροπαλοσύνη, αίσχος.  π.χ. ακχιαράµανγκε κάι κα 

νασφάβαβ = αισθάνοµαι ότι θα 
αρρωστήσω.  

αισχύνοµαι (αµετβ. ρ.): λατζάβ 
 π.χ. νι λατζάλ ο µπιλατζανό! = δεν 
αισχύνεται ο αδιάντροπος! (βλ. και 
ντρέποµαι). 

 (ακχιαράβ = καταλαβαίνω, µανγκέ 
= για µένα, µαν = εµένα). 

αίτηση: έτισι, η. (ακχιαράµαν σ.α. ξυπνώ µτφ.) 
αιτία (α): σεµπέπι, ο  π.χ. ακχιαρντάπες κο τσχαό, σα 

α(ν)ντί αϊνάβα ντικχέλπες = 
ξύπνησε ο γιος σου, όλο στον 
καθρέφτη κοιτάζεται (δηλ. ξύπνησε 
το ερωτικό του ένστικτο). 

 π.χ. τούσαν ο σεµπέπι κάι σΰρνταβ 
ακανά = εσύ είσαι η αιτία που 
τραβάω (υποφέρω) τώρα. 
 Συνών. ντοςς = φταίξιµο. 

αίσχος: µπαρό-λατζαηπέ,ο (κυριολ. 
µεγάλη ντροπή, µεγάλη 
ντροπαλότητα, µεγάλη 
ντροπαλοσύνη) και µπαρί-λατζ, η 
(κυριολ. µεγάλη ντροπή). 

αιτία (β): µανάβα, η (κυριολ. 
αφορµή, πρόφαση) 
 π.χ. µανάβα ρόντελ, τε χάλπες 
µάνσα = αιτία ψάχνει να µαλώσει 
µε µένα (βλ. και αφορµή) (οµόηχο 
µανάβα = αίνιγµα).  π.χ. µπαρό-λατζαηπέ µο! νι λατζάς 

κάι αστάρντος ε πφουρέσα; = 
αίσχος ρε! δε ντρέπεσαι που 
πειράζεις το γέρο; 

αίτιος (α) (επίθ.): σεµπεπλίο,-ίκα 
 π.χ. καβά σι ο σεµπεπλίο ε 
τσινγκαράκο = αυτός είναι ο αίτιος 
της φασαρίας. αισχρόλογο: µπιλατζανό-πφεράς, ο 

και µπιλατζανί-όρµπα, η (κυριολ. 
αδιάντροπος λόγος, αδιάντροπη 
κουβέντα, αδιάντροπη λέξη). 

 Συνών. ντοσσαλό = φταίχτης. 
αίτιος (β) (επίθ.): ντοσσαλό, -ί 
(κυριολ. ένοχος, φταίχτης). 

αισχρόλογος (επίθ.): µπιλατζανέ-
πφερασένγκο,-ι και µπιλατζανέ-
ορµπένγκο,-ι. 

αιφνίδιος: (βλ. ξαφνικός). 
αιχµαλωσία: έσιρλικο, ο 
 (βλ. και σκλαβιά). 
αιχµαλωτίζω (µετβ. ρ.): έσιρι-
ασταράβ (= αιχµάλωτο κρατώ). 

αισχρολογώ (αµετβ. ρ.): 
µπιλατζανέ-πφερασά-πφενάβ, 
µπιλατζανέ-όρµπε-πφενάβ και 
µπιλατζανέ-πφερασά-µοτχάβ 
(κυριολ. αδιάντροπα λόγια λέω). 

αιχµάλωτος (άκλ.): έσιρι 
 (βλ. και σκλάβος). 
αιχµή: σιβριλίκο, ο 

αισχρός (επίθ.): µπιλατζανό, -ί (= 
αδιάντροπος). 

 π.χ. ε τσχουράκο σιβριλίκο = του 
µαχαιριού η αιχµή. 

αισχρότητα: µπιλατζαηπέ (= 
αδιαντροπιά). 

αιχµηρός (άκλ. επίθ.): σιβρί και 
σιβρίς 
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ακαθαρσία: πισλίκο, ο  π.χ. σιβρί ντεµίρι = αιχµηρό 
σίδερο.  (πίσι = βρόµικος). 
αιχµηρότητα: σιβριλίκο, ο. ακαθαρσίες (οι): πισλίκορα και 

πισλίτσα, ε. αιώνας: σσέλ-µπροσσά, ε (κυριολ. 
= εκατό χρόνια). ακάθεκτος (α) (επίθ.): 

µπιατσχανταριµάσκο, -ι (σ.α. 
ανεµπόδιστος). 

αιώνιος (επίθ.): µπιµεριµάσκο, -ι 
(κυριολ. αθάνατος) και µπουτέ-
µπροσσένγκο, -ι (κυριολ. πολλών 
ετών, πολυετής, πολύχρονος). 

ακάθεκτος (β) (επίθ.): 
µπιατσχαντι(ν)ντό, -ι (κυριολ. 
ασταµάτητος, σ.α. ακατάπαυστος, 
συνεχής). 

αιωνιότητα: σσελµπροσσιπέ, ο 
(κυριολ. = εκατονταετία). 
αιώρα: (βλ. κούνια). ακαθισιά: µπιµπεσσιπέ, ο. 
αιώρηση: (βλ. κούνηµα). ακάθιστος (επίθ.): 

µπιµπεσσι(ν)ντό,-ί αιωρούµαι: (βλ. κουνιέµαι). 
αιωρώ: (βλ. κουνώ).  Αντίθ. µπεσσι(ν)ντό = καθιστός. 
ακαβούρδιστος: (βλ. 
ακαβούρντιστος). 

άκακος (άκλ. επίθ.): µπινασούλ 
 π.χ. µπινασούλ µπακρορό σι καβά 
µανούςς = άκακο προβατάκι είναι 
αυτός ο άνθρωπος. 

ακαβούρντιστος (άκλ. επίθ.): 
µπικαβουρµούσσι 
 Αντίθ. καβουρµούσσι = 
καβουρντισµένος. 

 Συνών. λατσχό = καλός, µπιπφιρνό 
= απονήρευτος, αβανάκι = αγαθός, 
αγαθιάρης. άκαγος και άκαος (επίθ.): 

µπιπφαµπαρντό, -ί  Αντίθ. νασούλ, φενά = κακός, 
τζουνγκαλό = δόλιος.  π.χ. µπιπφαµπαρντί τζιγκάρα = 

άκαγο τσιγάρο. ακάλεστος (επίθ.): 
µπιτσινγκαρντό,-ί  Αντίθ. πφαµπαρντό = καµµένος, 

αναµµένος, καυτός, καυτερός.  π.χ. µπιτσινγκαρντό νασστί τζαβ 
κάι λεσκό µπιάβ = ακάλεστος δεν  ακαζού (άκλ. επίθ.): ακαζού 

 π.χ. ακαζού µακχλά πε µπαλά = 
ακαζού έβαψε τα µαλλιά της. 

µπορώ να πάω στο γάµο του. 
 Αντίθ. τσινγκαρντό = καλεσµένος. 

ακαθάριστος (επίθ.): µπικοσλό,-ί ακάλτσωτος (επίθ.): 
µπιτσοραπένγκο, -ι (κυριολ. χωρίς 
κάλτσες). 

 π.χ. ατσχιλό ο κχερ µπικοσλό = 
έµεινε το σπίτι ακαθάριστο,(σ.α. 
ασφουγγάριστος). ακάλυπτος (επίθ.): µπιουτσχαρντό, 

-ί (κυριολ. ασκέπαστος)  Συνών. µελαλό = λερωµένος, 
βρόµικος.  π.χ. µπιουτσχαρντό σι ο γκεράνο = 

ακάλυπτο είναι το πηγάδι.  Αντίθ. κοσλό = καθαρισµένος, 
σκουπισµένος, σφουγγαρισµένος.  Συνών. πουτσαρντό = ξεσκέπαστος 
ακάθαρτος (επίθ.): µελαλό, -ί 
(κυριολ. βρόµικος, λερωµένος) και 
(άκλ. επίθ.) µπατΰκι (κυριολ. 
βρόµικος, λερωµένος) 

 Αντίθ. ουτσχαρντό= σκεπασµένος,  
καλυµµένος. 
ακαµάρωτος (επίθ.): 
µπιµπαρικανό, -ί (κυριολ. µη 
υπερήφανος, µετριόφρων).  π.χ. νά χα µελαλέ βαστένσα = µην 

τρως µε ακάθαρτα χέρια, µπατΰκι 
σι ο γκάζι = ακάθαρτο είναι το 
πετρέλαιο. 

ακαµασία (α): κχα(ν)ντινιπέ, ο 
(σ.α. βροµιά, τεµπελιά) 
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ακαρτέρευτος: (βλ. ξαφνικός).  Αντίθ. µπουκιαρνιπέ = 
εργατικότητα. ακάρφωτος (α) (επίθ.): 

µπικαρφοσαρντό, -ί ακαµασία (β): τε(µ)µπε(λ)λίκο,  ο. 
ακαµάτης (α) (επίθ.): κχα(ν)ντινό, 
-ι (σ.α. βρόµικος, τεµπέλης) 

 Αντίθ. καφοσαρντό = καρφωµένος. 
ακάρφωτος (β) (άκλ. επίθ.): 
µπισσαϊκαλαµούσσι   π.χ. κχα(ν)ντινέ µανουσσέ 

προκοπία νάι λε = ο ακαµάτης 
άνθρωπος προκοπή δεν έχει. 

 Αντίθ. σσαϊκαλαµούσσι = 
καρφωµένος. 
ακασσιτέρωτος (επίθ.): 
µπιανουσαρντό, -ί (κυριολ. 
αγάνωτος) 

 Αντίθ. µπουκιαρνό = εργατικός, 
δουλευτάρης 
ακαµάτης (β) (επίθ.): τε(µ)µπέλι, -
κα  π.χ. µπιανουσαρντί τσίντζιρα = 

αγάνωτη κατσαρόλα.  π.χ. τε(µ)µπέλκα σι κι τσχέι, ιτς 
µπουκιαρνί νάι = ακαµάτρα είναι η 
κόρη σου, καθόλου εργατικιά δεν 
είναι. 

 Αντίθ. ανουσαρντό = γανωµένος, 
κασσιτερωµένος. 
ακατάβρεκτος: (βλ. 
ακατάβρεχτος).  Αντίθ. τσαλϋσσκάνι = εργατικός, 

δουλευτάρης. ακατάβρεχτος (επίθ.): 
µπικινγκαρντό, -ί και 
µπικινγκιαρντό, -ί 

ακάµατος: (βλ. ακούραστος). 
άκαµπτος: (βλ. αλύγιστος). 
άκαµψία: µπιµπανγκιπέ, ο (σ.α. 
αλυγισιά). 

 Αντίθ. κινγκαρντό και κινγκιαρντό 
= καταβρεγµένος, βρεγµένος, 
µουσκεµένος. ακανθώδης: (βλ. αγκαθωτός). 

ακάµωτος (επίθ.): µπικερντό,-ί (= 
άφτιαχτος, αγίνωτος, άγουρος, 
αδηµιούργητος, ανώριµος). 

ακατάγραφος: (βλ. 
ακατάγραφτος). 
ακατάγραφτος (άκλ. επίθ.): 
µπιγιαζϋλΰ (κυριολ. άγραφος, 
αδήλωτος στα µητρώα του δήµου) 

 Αντίθ. κερντό = γινωµένος, 
φτιαγµένος, καµωµένος, ώριµος, 
δηµιουργηµένος.  Αντίθ. γιαζϋλΰ = γραµµένος, 

εγγεγραµµένος, καταγεγραµµένος. ακαπάκωτος (α) (επίθ.): 
µπικαπακέσκο, -ι  ακαταγώνιστος: (βλ. 

αξεπέραστος).  π.χ. µπικαπακέσκι τσίντζιρα = 
ακαπάκωτη κατσαρόλα ακατάδεχτος (επίθ.): µπαρικανό,-ί 

(= υπερήφανος, αλαζόνας, 
καυχησιάρης, µεγαλοµανής) 

ακαπάκωτος (β): 
µπικαπακλαµούσσι  
 Αντίθ. καπακλαµούσσι = 
καπακωµένος. 

 Συνών. κιµπάρι = κιµπάρης, 
αριστοκράτης.  

ακαπάρωτος (επίθ.): 
µπικαπαρέσκο, -ι 

ακαταδίωκτος (επίθ.): 
µπινασσανταρντό, -ί (σ.α. 
ακατάτρεχτος, ακυνήγητος)  π.χ. µπικαπαρέσκο µπουκί νι κεράβ 

= ακαπάρωτος δουλειά δεν κάνω.  Αντίθ. νασσανταρντό = 
καταδιωγµένος, κατατρεγµένος, 
κυνηγηµένος. 

ακαπέλωτος (επίθ.): µπικαπελάκο, 
-ι. 
άκαπνος (επίθ.): µπιντουµανέσκο, 
-ι (κυριολ. χωρίς καπνό). 

ακατάθετος (επίθ.): µπιτχοντό, -ί 
(κυριολ. άβαλτος, ατοποθέτητος) 

άκαρδος: (βλ. άπονος). 
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ακατάπαυστος (επίθ.): 
µπιατσχαη(ν)ντό,-ί (= 
ασταµάτητος) 

(οµόηχο µπιτχοντό = άπλυτος, 
άλουστος). 
ακαταλαβίστικος (επίθ.): 
µπιακχιαρντι(ν)ντό,-ί (σ.α. ασαφής)  π.χ. µπιατσχαη(ν)ντί ντουκ = 

ακατάπαυστος πόνος  Συνών. µπιακχιαρντό = 
ακατανόητος.  (βλ. και ασταµάτητος). 

ακατάσβηστος (επίθ.): 
µπιµουνταρντό, -ί (κυριολ. 
άσβηστος, µη σκοτωµένος, µη 
νεκρωµένος) 

 Αντίθ. ακχιαρντό = κατανοητός, 
ακχιαρντι(ν)ντό = σαφής. 
ακατάληπτος (α) (επίθ.): 
µπιακχιαρντικανό,-ί 
 Αντίθ. ακχιαρντικανό = 
καταληπτός, ακχιαρντό = 
κατανοητός, αντιληπτός. 

 π.χ. µπιµουνταρντί ατσχιλί η γιακ = 
άσβηστη έµεινε η φωτιά. 
 Αντίθ. µουνταρντό = σβησµένος, 
νεκρωµένος, σκοτωµένος. ακατάληπτος (β) (επίθ.): 

µπιακχιαριµάσκο, -ι (σ.α. 
µυστηριώδης, µυστήριος) 

ακατασκεύαστος: µπικερνταρντό, 
-ι (σ.α. ανεπισκεύαστος, 
αδηµιούργητος, άφτιαχτος, 
άχτιστος) 

 π.χ. µπιακχιαριµάσκο µανούςς σαν! 
νασστί ακχιαράβ τουτ = µυστήριος 
άνθρωπος είσαι! δεν µπορώ να σε 
καταλάβω. 

 π.χ. µπικερνταρντό σι νταά ο κχερ 
= ακατασκεύαστο είναι ακόµα το 
σπίτι. ακαταληψία: µπιακχιαριπέ, ο (σ.α. 

ακατανοησία).  Αντίθ. κερνταρντό = 
κατασκευασµένος, δηµιουργηµένος, 
φτιαγµένος, χτισµένος. 

ακαταµέτρητος (επίθ.): 
µπιγκι(ν)ντό, -ί (κυριολ. 
αµέτρητος). ακατατόπιστος: (βλ. ανενηµέρω-

τος). ακατανέµητος (επίθ.): 
µπιντι(ν)ντό, -ί (κυριολ. άδοτος) ακατάτρεχτος: (βλ. ακαταδίω-

κτος).  Αντίθ. ντι(ν)ντό = δοσµένος. 
ακατανοησία: µπιακχιαριπέ, ο. ακατέβατος (επίθ.): µπιφουλαρ-

ντό,-ί ακατανόητος (επίθ.): 
µπιακχιαρντό,-ί.  Αντίθ. φουλαρντό = κατεβασµένος 

ακατεδάφιστος: (βλ. αγκρέµιστος).  π.χ. µπιακχιαρντέ όρµπε = 
ακατανόητα λόγια. ακατέργαστος: (βλ. αδούλευτος). 

ακάτεχος: (βλ. αµαθής).  Συνών. µπιακχιαρντι(ν)ντό = 
ακαταλαβίστικος, ασαφής. ακατηγόρητος (επίθ.): 

µπιντοσσαρντό, -ί (κυριολ. µη 
ενοχοποιηµένος). 

 Αντίθ. ακχιαρντό = κατανοητός. 
ακατανόµαστος (επίθ.): 
µπιαλαβέσκο, -ι (= χωρίς όνοµα, 
ανώνυµος). 

ακατοίκητος (α) (επίθ.): 
µπιµανουσσένγκο, -ι (κυριολ. χωρίς 
ανθρώπους) ακαταπάτητος (άκλ. επίθ.): 

µπιµπασϋλΰκι (κυριολ. απάτητος).  π.χ. µπιµανουσσένγκο τχαν = 
ακατοίκητο µέρος.  Αντίθ. µπασϋλΰκι = πατηµένος, 

πατητός. ακατοίκητος (β) (επίθ.): 
µπιτζενένγκο, -ι (κυριολ. χωρίς 
άτοµα). 

ακατάπαυστα: (βλ. ασταµάτητα). 
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ακατόρθωτος (επίθ.): 
µπιµπετζερµεκέσκο, -ι 

 π.χ. µπικεφέσκο ντικχάβ τουτ = 
άκεφο σε βλέπω. 
 Αντίθ. κεφλίο = κεφάτος.  Αντίθ. µπετζερµεκέσκο = 

κατορθωτός. ακήδευτος (επίθ.): 
µπιπραχοσαρντό, -ί (κυριολ. 
άθαφτος) 

ακατούρητος (επίθ.): 
µπιµουταρντό, -ι 

 Αντίθ. πραχοσαρντό = θαµµένος  π.χ. µπιµουταρντό τχαν α(ν)ντί µι 
αβλία νι µουκλάν. κάι µανγκέσα 
µουταρές = ακατούρητο µέρος στην 
αυλή µου δεν έχεις αφήσει. όπου 
θέλεις κατουράς. 

ακίβδηλος: (βλ. γνήσιος). 
ακίδα: (βλ. αιχµή). 
ακινησία (α): µπεσσιπέ, ο (κυριολ. 
καθισιό, σ.α. καθισιά) 

 Αντίθ. µουταρντό = κατουρηµένος.  π.χ. κατάρ ο µπουτ µπεσσιπέ λεσκό 
ντουµό ασταρντά λε = από την 
πολλή ακινησία η µέση του τον 
έπιασε. 

ακατσάρωτος (άκλ. επίθ.): 
µπιπουρλιµέ  
 π.χ. µπιπουρλιµέ µπαλά = 
ακατσάρωτα µαλλιά. ακινησία (β): ατσχιπέ, ο (κυριολ. 

στάση, παύση, παραµονή, διαµονή, 
διάλειµµα, σταµατηµός) 

άκαυτος (επίθ.): µπιπφαµπαρντό,-ί 
 Αντίθ. πφαµπαρντό = καµένος, 
αναµµένος, καυτερός, καυτός.  π.χ. (ειρωνικά) κύφυ ασταρντά ο 

τοµαφίλι κατάρ ο ατσχιπέ, κάι νι 
πφιρέλ = σκουριά έπιασε το 
αυτοκίνητο απο την ακινησία, που 
δεν περπατάει. 

ακαψάλιστος (επίθ.): 
µπιπουρλισαρντό, -ί  
 π.χ. µπιπουρλισαρντί σι η κχαϊνί, 
πουρλισάρ λα = ακαψάλιστο είναι 
το κοτόπουλο, καψάλισέ το. ακινητοποιηµένος (µτχ.): 

ατσχανταρντό,-ί (κυριολ. = 
σταµατηµένος). 

ακέντητος (επίθ.): µπικουβντό,-ί 
(= άπλεχτος). 
ακέραστος (επίθ.): µπικερασαρντό, 
-ί 

ακινητοποίηση: ατσχανταριπέ, ο 
(κυριολ. = σταµάτηµα). 
ακινητοποιούµαι (αµετβ. ρ.): 
ατσχαντάρντιαβ (σ.α. 
αναχαιτίζοµαι, σταµατιέµαι). 

 Αντίθ. κερασαρντό = κερασµένος. 
ακέρατος (επίθ.): µπισσινγκένγκο, 
-ι και µπισσινγκαλό, -ι (σ.α. 
ακεράτωτος) ακινητοποιώ (µετβ. ρ.): 

ατσχανταράβ (κυριολ. = σταµατώ 
(µετβ.)). 

 Αντίθ. σσινγκαλό = κερασφόρος, 
κερατωµένος. 
ακεράτωτος: (βλ. ακέρατος). ακίνητος: ατσχαντό,-ί (κυριολ. 

στάσιµος, ατσχαβ = σταµατώ 
(αµετβ.), στέκοµαι, µένω). 

ακερδής (επίθ.): µπικιαρέσκο,-ι (= 
χωρίς κέρδος). 

ακινητώ (αµετβ. ρ.): ατσχάβ 
(κυριολ. αµετβ. σταµατώ, µένω, 
στέκοµαι, παύω αµετβ., διαµένω, 
παραµένω). 

 Αντίθ. κιαρλίο = κερδοφόρος, 
κερδισµένος. 
άκεφα (επίρρ.): µπικεφέσα 
 π.χ. µπικεφέσα µπουκί-κεράβ = 
άκεφα δουλεύω. ακκίζοµαι (αµετβ. ρ.): νάζορα-

κεράβ (κυριολ. νάζια κάνω). ακεφιά: κεφσιζλίκο, ο (σ.α. 
αδιαθεσία, αθυµία, βλ. και αθυµία). άκλαδος (επίθ.): µπινταλένγκο, -ι. 
ακέφαλος (επίθ.): µπισσερέσκο,-ι. άκλαυτος (επίθ.): µπιροη(ν)ντό,-ί 
άκεφος (επίθ.): µπικεφέσκο,-ι 
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ακολουθώ (αµετβ. ρ.): παλάλ-
αβάβ (= από πίσω έρχοµαι) 

 π.χ. µπιροη(ν)ντό χουρντό νάι = 
άκλαυτο µωρό δεν υπάρχει, 
µπιροη(ν)ντό γκελόταρ ο τσορορό = 
άκλαυτος έφυγε (πέθανε) ο 
φτωχούλης. 

 π.χ. τουµέν τζαν ανγκλέ ντα αµέν 
κ’ αβάς-παλάλ τουµέ(ν)ντε = εσείς 
πηγαίνετε µπροστά κι εµείς θα σας 
ακολουθήσουµε.  Αντίθ. ροη(ν)ντό = κλαµένος. 

ακλείδωτος (επίθ.): µπιπφα(ν)ντό,-
ί (κυριολ. = άκλειστος) και 
µπικιλιτλεµίσσι (άκλ. επίθ.) 

ακόµη και ακόµα (α) (επίρρ.): 
νταά και ταά 
 π.χ. νταά ιν αβιλό; = ακόµη δεν 
ήρθε; ταά µπουκί-κερες κοτέ; = 
ακόµα δουλεύεις εκεί; 

 Αντίθ. κιλιτλεµίσσι = κλειδωµένος. 
άκλειστος (επίθ.): µπιπφα(ν)ντό,-ί 
 (σ.α. άδετος).  (βλ. και πιο). 

ακόµη και ακόµα (β) (επίρρ.): 
νταβά 

 Αντίθ. πφα(ν)ντό = κλειστός, 
δεµένος, φυλακισµένος, 
κρατούµενος.  π.χ. νταβά νι βουραντάν τουτ; = 

ακόµη δε ντύθηκες; (σ.α. πιο). ακλόνητος: (βλ. σταθερός). 
άκλωνος: (βλ. άκλαδος). ακοµµάτιαστος (επίθ.): 

µπιτσχινγκιαρντό,-ί ακοή: ασσουνιπέ, ο 
 π.χ. νάι τουτ λατσχό ασσουνιπέ, 
πφουριλάν = δεν έχεις καλή ακοή, 
γέρασες. 

 π.χ. µπιτσχι(ν)γκιαρντό σι ο µας =  
ακοµµάτιαστο είναι το κρέας. 
 Αντίθ. τσχι(ν)γκιαρντό = 
κοµµατιασµένος. ακοιµησιά: (βλ. ξαγρύπνια). 
ακόνι (α): µπαρ, ο (κυριολ. πέτρα). ακοίµητος (α) (επίθ.): 

µπιπασσλαρντό,-ί, µπιπασσταρντό,-
ί 

ακόνι (β): γιασάν, ο. 
ακονίζοµαι (αµετβ. ρ.): µορντιάβ 
(κυριολ. τρίβοµαι (παθητική 
διάθεση)) 

 Αντίθ. πασσλαρντό και πασσταρντό 
= κοιµισµένος. 
ακοίµητος (β) (επίθ.): 
µπιπασστι(ν)ντό,-ί 

 π.χ. µορντίλι η τσχουρί, µε 
µορντόµ λα = ακονίστηκε το 
µαχαίρι, εγώ το ακόνισα.  Αντίθ. πασστι(ν)ντό = κοιµισµένος. 

ακοίταχτος: (βλ. αφρόντιστος). ακονίζω (α) (µετβ. ρ.): µοράβ (= 
τρίβω, τροχίζω, εντρίβω) ακόκαλος (επίθ.): µπικοκαλέκσο,-ι 

 π.χ. µπικοκαλέσκο µας = ακόκαλο 
(ψαχνό) κρέας. 

 π.χ. µοράβ η τσχουρί ε πιλαβάσα = 
ακονίζω το µαχαίρι µε τη λίµα. 

ακοκκίνηστος (επίθ.): 
µπιλολαρντό, -ί και µπιλολιαρντό, -ί 

ακονίζω (β) (ενεργ. διαµ.ρ.): 
µορνταράβ (= βάζω να ακονίσει-
ουν, βάζω να τρίψει-ουν, κάνω να 
ακονιστεί-ούν, κάνω να τριφτεί-
ούν) 

 Αντίθ. λολαρντό και λολιαρντό = 
κοκκινισµένος. 
ακόλλητος: µπικολισαρντό, -ί 
 Αντίθ. κολισαρντό = κολληµένος.  π.χ. µορνταρντόµ η τσουρί κάι 

γκατζό = έβαλα τον µη Τσιγγάνο να 
ακονίσει το µαχαίρι. (γκατζό, ο 
κυριολ. αλλόφυλος, βλ. και 
αλλόφυλος). 

ακόλουθος (επίθ.): παλάλ-
αβουτνό, -ί (παλάλ = από πίσω, 
αβουτνό = ερχόµενος, παλάλ-αβάβ 
= από πίσω έρχοµαι, ακολουθώ 
αµετβ.). ακόνισµα (α): µοριπέ, ο (= τρίψιµο, 

τρόχισµα, εντριβή) 
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 Συνών. µποκ = πείνα.  π.χ. ε τσχουρά µανγκέν µοριπέ = τα 
µαχαίρια θέλουν ακόνισµα.  Αντίθ. τσαϊλιπέ = χόρταση. 
ακόνισµα (β): µορνταριπέ, ο 
(ρηµατ. ουσ. από το ρήµα 
µορνταράβ βλ. ακονίζω (β)) 

ακόρεστος (επίθ.): µπιτσαϊλό, -ί 
(κυριολ. αχόρταγος) 
 π.χ. µπιτσαϊλί γιακ σίτουτ = 
ακόρεστο µάτι έχεις.  π.χ. µορνταριπέ µανγκέλ ο τοβέρ = 

ακόνισµα θέλει το πελέκι.   Συνών. µποκχαλό = νηστικός, 
πεινασµένος. ακονισµένος (α) (µτχ.): µορντό,-ί 

(= τριµµένος, τροχισµένος).  Αντίθ. τσαϊλό = χορτάτος. 
ακορντεόν: ακορντεόν, ο  ακονισµένος (β) (µτχ.): 

µορνταρντό, -ί (από το ρήµα 
µορνταράβ βλ. ακονίζω (β)) 

 π.χ. µπασσαλάβ ακορντεόν = παίζω 
ακορντεόν. 
ακοσκίνιστος (επίθ.): 
µπιουτσχα(ν)ντό,-ί 

 π.χ. µορνταρντέ σι ε τσχουρά = 
ακονισµένα είναι τα µαχαίρια. 
ακόνιστος (α) (επίθ.): 
µπιµορνταρντό, -ί (σ.α. άτριφτος) 

 π.χ. µπιουτσχα(ν)ντό σι ο αρό = 
ακοσκίνιστο είναι το αλεύρι. 
 Αντίθ. ουτσχα(ν)ντό = 
κοσκινισµένος. 

 π.χ. µπιµορνταρντί τσχουρί = 
ακόνιστο µαχαίρι. 

ακουβάλητος (α) (επίθ.): 
µπικαρουσαρντό, -ί 

 Αντίθ. µορνταρντό = ακονισµένος, 
τροχισµένος, τριµµένος. 
ακόνιστος (β) (επίθ.): µπιµορντό,-ί 
(σ.α. άτριφτος) 

 Αντίθ. καρουσαρντό = 
κουβαληµένος. 
ακουβάλητος (β) (επίθ.): 
µπιινγκαρντό, -ί και µπιινγκιαρντό, 
-ι (κυριολ. αµετάφερτος) 

 π.χ. µπιµορντό σι ο τοβέρ = 
ακόνιστο είναι το πελέκι. 
 Αντίθ. µορντό = ακονισµένος, 
τριµµένος, µορντό (µτφ.) = 
πρόστυχος, πονηρός 

 Αντίθ. ινγκαρντό και ινγκιαρντό = 
µεταφερµένος, πηγεµένος. 

ακονόπετρα: µπαρ, ο (κυριολ. 
πέτρα). 

ακούγοµαι (αµετβ. ρ.): 
ασσού(ν)ντιαβ 

ακοντίζω (α) (µετβ. ρ.): 
ακό(ν)ντιέσα-τσαλαβάβ (= µε 
ακόντιο χτυπώ). 

 π.χ. πουτάρ εµπούκα η λαλί, νι 
ασσού(ν)ντολ η τιλεόρασι = άνοιξε 
λίγο τη φωνή, δεν ακούγεται η 
τηλεόραση, ασσού(ν)ντιλο σα ε 
ντουνιαβάτε καβά κάι κερντάν = 
ακούστηκε σ’ όλο τον κόσµο αυτό 
που έκανες, µανγκέλ τε 
ασσού(ν)ντολ, ο(ν)ντάν κερέλ 
καλέν = θέλει να ακουστεί, γι’ αυτό 
τα κάνει αυτά. 

 ακοντίζω (β) (µετβ. ρ.): 
ακό(ν)ντιο-τσχαβ (= ακόντιο 
ρίχνω). 
ακόντιο: ακό(ν)ντιο, ο 
 π.χ. τσχαβ ο ακό(ν)ντιο = ρίχνω το 
ακόντιο. 
ακοπάνιστος (επίθ.): µπιτσαλαντό, 
-ί (κυριολ. αχτύπητος) ακουκούλωτος (επίθ.): 

µπικουκουλάκο, -ι (= χωρίς 
κουκούλα). 

 Αντίθ. τσαλαντό = χτυπηµένος, 
τραυµατισµένος, κοπανισµένος, 
βαρεµένος. ακούµπηµα: (βλ. άγγιγµα). 
άκοπος: (βλ. άκοφτος). ακουµπώ (µετβ. ρ.): ελ(λ)έαβ (= 

αγγίζω) ακορεστία: µπιτσαϊλιπέ, ο (κυριολ. 
αχορτασιά) 
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ακούσια (επίρρ.): µπιµανγκιµάσα 
(= άθελα). 

 π.χ. τατό σι νταά ο σάστρι· ντικ τε 
να ελ(λ)έρσιν λε! = ζεστό είναι 
ακόµα το σίδερο· κοίτα (πρόσεχε) 
να µην το ακουµπήσεις! 

ακούσιος (επίθ.): 
µπιµανγκλι(ν)ντό,-ί (= αθέλητος). 

ακουµπώ (αµετβ. ρ.): (βλ. 
στηρίζοµαι). 

άκουσµα: ασσου(ν)ντιπέ, ο 
 (σ.α. φήµη), (βλ. και φήµη). 

ακούµπωτος (επίθ.): µπιπφα(ν)ντό, 
-ί (κυριολ. άκλειστος, σ.α. άδετος, 
αβούλωτος, αφυλάκιστος) 

ακουστικά (επίρρ.): ασσουνιµάσα. 
ακουστικός (επίθ.): 
ασσουνιµάσκο,-ι. 
ακουστός (επίθ.): ασσου(ν)ντό,-ί  Αντίθ. πφα(ν)ντό = κλειστός, 

κλεισµένος, δεµένος, φυλακισµένος, 
βουλωµένος, κουµπωµένος. 

 (βλ. και ξακουστός). 
 Συνών. ασσαρντό = παινεµένος, 
ασσου(ν)νταρντό = ξακουσµένος, 
διαδεδοµένος, διαλαληµένος. 

ακούνητος (α) (επίθ.): 
µπικχελαντό, -ί (σ.α. άπαιχτος) 

ακούω (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
ασσουνάβ 

 Αντίθ. κχελαντό = κουνηµένος, 
παιγµένος. 
ακούνητος (β) (επίθ.): 
µπικουνισαρντό, -ί 

 π.χ. ασσου(ν)ντάν σο κερντιλό; = 
άκουσες τι έγινε; ασσούν σο κα 
πφενάβ τουκέ = άκου τι θα σου πω, 
γκαντιµπόρ σαάτο µούιτχαβ τουκέ, 
νι ασσουνές µαν; = τόσην ώρα σου 
φωνάζω, δε µ’ ακούς; κον ιν 
ασσουνέλ πε ντεά ντα πε νταντές 
µπούτ σΰρντελ = όποιος δεν ακούει 
τη µητέρα του και τον πατέρα του 
πολλά τραβάει. 

 Αντίθ. κουνισαρντό = κουνηµένος. 
ακούραστα (επίρρ.): 
µπιτσχι(ν)ντιµάσα. 
ακούραστος (επίθ.): 
µπιτσχι(ν)ντιµάσκο,-ι 
 π.χ. µπιτσχι(ν)ντιµάσκο µανούςς! 
σαστό γκιβέ µπουκί τε κερέλ ιν 
τσχι(ν)ντόλ = ακούραστος 
άνθρωπος! όλη την ηµέρα να 
δουλεύει δεν κουράζεται. 

 (ασσουνάβ σ.α. υπακούω), (βλ. και 
υπάκουω). 
άκοφτος (επίθ.): µπιτσχι(ν)ντό,-ί  Συνών. µπουκιαρνό = εργατικός. 

 Αντίθ. τσχι(ν)ντό = κουρασµένος,   π.χ. µπιτσχι(ν)ντέ σι ε κασστά = 
άκοφτα είναι τα ξύλα. κοµµένος. 

ακούρδιστος (επίθ.): 
µπικουρδισαρντό, -ί  

 Αντίθ. τσχι(ν)ντό = κοµµένος, 
κουρασµένος. 
ακραίος: (βλ. ακριανός).  Αντίθ. κουρδισαρντό = 

κουρδισµένος. ακράτητος (α) (επίθ.): 
µπιασταριµάσκο, -ι (σ.α. 
ασυγκράτητος). 

ακούρευτος (α) (επίθ.): 
µπιτσχι(ν)ντέ-µπαλένγκο, -ι (κατά 
λέξη: ακοποµάλλης*) ακράτητος (β) (επίθ.): 

µπιατσχανταριµάσκο, -ι (σ.α. 
ακάθεκτος, ασταµάτητος, 
ασυγκράτητος). 

 Αντίθ. τσχι(ν)ντέ-µπαλένγκο = 
κοµµενοµάλλης*, κουρεµένος. 
ακούρευτος (β) (επίθ.): 
µπιτσχι(ν)νταρντέ-µπαλένγκο, -ι 
(κατά λέξη: ακοποµάλλης*) 

ακρέµαστος (επίθ.): 
µπιουµπλαντό,-ί 

Αντίθ. τσχι(ν)νταρντέ-µπαλένγκο = 
κοµµενοµάλλης*, κουρεµένος. 

 Αντίθ. ουµπλαντό = κρεµασµένος. 
άκρη: κενάρι, ο 
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 π.χ. κερ κενάρι τε νακχάβ = κάνε 
άκρη να περάσω, αστάρ κατάρ 
κενάρι = πιάσε από την άκρη. 

 π.χ. µπουτ-παρέ-ποκι(ν)ντόµ καλέ 
µανγκινένγκε = ακριβοπλήρωσα 
αυτά τα εµπορεύµατα. 

ακριανός (επίθ.): κεναρντακΰ ακριβός (α) (άκλ. επίθ.): πααλΰ 
(σ.α. ακριβά)  π.χ. ο κεναρντακΰ κχερ, σι µιρνό = 

το ακριανό σπίτι, είναι δικό µου.  π.χ. πααλΰ κι(ν)ντάν ο τοµαφίλι = 
ακριβό το αγόρασες το αυτοκίνητο, 
πααλΰ µπικνέλ ε µανγκινά = ακριβά 
πουλάει τα εµπορεύµατα. 

ακριβά (επίρρ.): πααλΰ 
(σ.α.ακριβός) 
 π.χ. µπουτ πααλΰ µπικινές ε 
µανγκινά = πολύ ακριβά πουλάς τα 
εµπορεύµατα. 

 Αντίθ. ουτζούζι = φτηνός, φτηνά 
επίρρ. 
ακριβός (β): πααλϋτζίο, ο, θηλ. 
πααλϋτζΰκα, η 

 Αντίθ. ουτζούζι = φτηνά, φτηνός. 
ακριβαίνω (α) (αµετβ. ρ.): 
πααλανίαβ   π.χ. µπουτ πααλϋτζίο σι καβά 

ντουκιαντζίο = πολύ ακριβός είναι 
αυτός ο µαγαζάτορας. 

 π.χ. πααλα(ν)ντΰ ο µαρνό = 
ακρίβυνε το ψωµί. 
 Αντίθ. ουτζουζλανίαβ = φτηναίνω 
αµετβ. 

 Αντίθ. ουτζουζτσίο, ο = φτηνός 
ακριβώς (επίρρ.): ακριβός 

ακριβαίνω (β) (αµετβ. ρ.): πααλΰ-
κερντιάβ (= ακριβός-ή γίνοµαι) 

 π.χ. πφεν µανγκέ ακριβός, σο 
κερντιλό; = πες µου ακριβώς, τι 
έγινε;, ακριβός κάι πο σαάτο αβιλό 
= ακριβώς στην ώρα του ήρθε. 

 π.χ. µπουτ πααλΰ-κερντιλό ο γκάζι 
= πολύ ακρίβυνε το πετρέλαιο. 

ακρίδα: τσένγκινα, η  Αντίθ. ουτζούζι-κερντιάβ = φτηνός-
ή γίνοµαι, φτηναίνω αµετβ. ακρίδα: τσεκερντάβα, η (οµόηχο = 

σπόρι). ακριβαίνω (α) (µετβ. ρ.): 
πααλατϋρίαβ  ακρινός: (βλ. ακριανός). 

ακριτοµυθία: πουταρντό-µούι, ο 
(κυριολ. ανοιχτό στόµα, πουταρντέ-
µόσκο, -ι επίθ. = ανοιχτόστοµος-η, 
ακριτόµυθος-η, Αντίθ. πφα(ν)ντέ-
µόσκο, -ι επίθ. = κλειστόστοµος-η, 
εχέµυθος-η) 

 π.χ. πααλατϋρίαβ ε µανγκινά = 
ακριβαίνω τα εµπορεύµατα. 
 Αντίθ. ουτζουζλατϋρίαβ = φτηναίνω 
µετβ. 
ακριβαίνω (β) (µετβ. ρ.): πααλΰ 
κεράβ (= ακριβό-ή κάνω) 
 π.χ. µπουτ-πααλΰ κερντάν ε 
φιάτορα = πολύ ακρίβυνες τις τιµές. 

 π.χ. κατάρ κο πουταρντό µούι 
σΰρντας καλέν ακανά, κάι νι 
ασταρές κο µούι ιτς πφα(ν)ντό = 
από την ακριτοµυθία σου (από το 
ανοιχτό σου στόµα) τα τραβάµε 
αυτά τώρα, που δεν κρατάς το 
στόµα σου καθόλου κλειστό. 

 Αντίθ. ουτζούζι-κεράβ = φτηνό-ή 
κάνω, φτηναίνω µετβ. 
ακρίβεια: πααλϋλΰκο, ο 
 π.χ. κάι τσαρσσία σι µπουτ 
πααλϋλΰκο = στην αγορά υπάρχει 
πολύ ακρίβεια.  Αντίθ. πφα(ν)ντό-µούι, ο = κλειστό 

στόµα, εχεµύθεια  Αντίθ. ουτζουζλούκο = φτήνια. 
ακριβοπληρώνω (µετβ. ρ.): µπουτ-
παρέ-ποκινάβ, µπουτ-παρές-
ποκινάβ και µπουτ-λοβέ-ποκινάβ 
(κυριολ. πολλά λεφτά πληρώνω) 

ακριτόµυθος: (βλ. ανοιχτόστοµος). 
άκρο: κενάρι, ο 
 π.χ. αστάρ ε σιτζιµέσκο κενάρι = 
κράτα το άκρο του σχοινιού (βλ. 
και άκρη). 
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ακροάζοµαι (µετβ. ρ.): ασσουνάβ 
(κυριολ. ακούω). 
ακροατής: σεηρτζίο, ο (κυριολ. 
θεατής), θηλ. σεηρτζίκα, η. 
ακροθαλασσιά: ντενιζέσκο-κενάρι, 
ο (= θάλασσας άκρη). 
Ακρόπολη: Ακρόπολι, η 
 π.χ. κα τζαβ κάι Ατίνα, τε ντικχάβ 
η Ακρόπολι = θα πάω στην Αθήνα, 
να δω την Ακρόπολη. 
ακροποταµιά (α): λεάκι-ρικ και 
λενάκι-ρικ, η (κυριολ. ποταµού 
µεριά). 
ακροποταµιά (β): λεάκο-κενάρι 
και λενάκο-κενάρι, ο (κυριολ. 
ποταµού άκρη). 
άκρυφτος (α) (επίθ.): 
µπιγκαραντι(ν)ντό,-ί 
 Αντίθ. γκαραντι(ν)ντό = κρυφός. 
άκρυφτος (β) (επίθ.): 
µπιγκαραντό,-ί 
 Αντίθ. γκαραντό = κρυµµένος.  
ακτίνα: ακτίνα και αχτίνα, η 
 π.χ. ε κχαµέσκε ακτίνε = οι ακτίνες 
του ήλιου, ε βελεπσικάκε ακτίνε = 
οι ακτίνες του ποδηλάτου (από τις 
ρόδες). 
ακτινογραφία: πλάκα, η  
 π.χ. ο ντοκτόρι ντικχέλ ε πλάκε = ο 
γιατρός βλέπει τις ακτινογραφίες 
(βλ. και πλάκα). 
ακτινογραφώ (α) (µετβ. ρ.): 
πλάκα-ικαλάβ (= ακτινογραφία 
βγάζω) 
 π.χ. ο ντοκτόρι-ικαλντά µι τσανκ 
πλάκα = ο γιατρός ακτινογράφησε 
το πόδι µου. 
ακτινογραφώ (β) (µετβ. ρ.): 
πλάκε-ικαλάβ (= ακτινογραφίες 
βγάζω). 
ακτινολόγος: πλάκατζίο, ο, θηλ. 
πλάκατζΰκα, η (οµόηχο πλάκατζίο 
= πλακατζής, πλακάς)  
 π.χ. τζαβ κάι πλάκατζίο, τε ικαλέλ 
µι κούι πλάκα = πάω στον 

ακτινολόγο, να µου βγάλει το χέρι 
ακτινογραφία. 
ακτινωτός (επίθ.): ακτινένγκο, -ι 
(γενική του πληθυντικού της λέξης 
ακτίνα) 
 π.χ. ακτινένγκο τέκερλέκο = 
ακτινωτή ρόδα. 
άκτιστος: (βλ. άχτιστος). 
ακυκλοφόρητος: (βλ. 
απερπάτητος). 
ακυνήγητος: (βλ. ακαταδίωκτος). 
άκωλος (που έχει ισχνούς 
γλουτούς)  (επίθ.): σσουκέ-
µπουλάκο, -ι (κατά λέξη 
λιγνόκωλος-η, ξερόκωλος* σσουκό, 
-ι = ξερός, -η, λιγνός-ή, αδύνατος-
η) 
 π.χ. σσουκέ-µπουλάκι τσχορί = 
άκωλη κοπέλα. 
αλάβωτος (επίθ.): µπιτσαλαντό, -ί 
(κυριολ. αχτύπητος) 
 Αντίθ. τσαλαντό = χτυπηµένος, 
βαρεµένος, κοπανισµένος, 
τραυµατισµένος, λαβωµένος. 
αλάδωτος (επίθ.): µπικχιλαρντό,-ί 
 π.χ. µπικχιλαρντό σι ο ουντάρ ντα 
µπασσέλ = αλάδωτη είναι η πόρτα 
και ηχεί (τρίζει). 
 Αντίθ. κχιλαρντό = λαδωµένος. 
αλαζόνας: (βλ. υπερήφανος). 
αλαζονεία: (βλ. υπερηφάνεια). 
αλαζονεύοµαι (αµετβ. ρ.): 
µπαρικανό(-ί)-κεράµαν (=αλαζόνα 
κάνω τον εαυτό µου) 
 π.χ. ζάλακ παρέ ντικχλά α(ν)ντί πι 
πόσκι, µπαρικανό-κερέλπες = λίγα 
λεφτά είδε στην τσέπη του, 
αλαζονεύεται. 
αλάθευτος: (βλ. αλάθητος) 
αλάθητος (επίθ.): 
µπιγιανγκλϋσσέσκο, -ι  
 π.χ. σάντε ο Ντελ σι 
µπιγιανγκλϋσσέσκο = µόνο ο Θεός 
είναι αλάθητος. 
άλαλος (επίθ.): µπιλαλάκο, -ι και 
µπισεζάκο, -ι (κυριολ. άφωνος) 
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αλάτισµα: λονγκλαριπέ και 
λο(ν)νταριπέ, ο (σ.α. πάστωµα). 

 Συνών. ντιλσίζι = µουγγός, βουβός. 
αλάνα: µέιντα(ν)νούκο, ο (προφ. µε 
συνίζηση ει) (σ.α. χώρος, µέϊντάνι, 
έκταση) 

αλατισµένος (µτχ.): λονγκλαρντό,-
ί και λο(ν)νταρντό,-ί (σ.α. 
παστωµένος).   π.χ. ε χουρντέ κχελέν κάι 

µέιντα(ν)νούκο = τα παιδιά παίζουν 
στην αλάνα. 

 Αντίθ. µπιλονγκλό και µπιλο(ν)ντό 
= ανάλατος. 

αλάνι: αλάνι, ο  αλατοειδής (επίθ.): λονέσκο, -ι. 
αλατόνερο: λονγκλό-παΐ και 
λο(ν)ντό-παΐ 

 π.χ. κάι πφιρές µο αλάνινα; = πού 
περπατάς ρε αλάνι; 
αλανιάρα: αλανιάρα, η   π.χ. κερ γκαργκαράβα λο(ν)ντέ-

παέσα τε ατσχόλ κε ντα(ν)ντέσκι 
ντουκ = κάνε γαργάρα µε 
αλατόνερο να σταµατήσει ο πόνος 
του δοντιού σου.  

 π.χ. τζανάβ τουτ σο αλανιάρα σαν 
= σε ξέρω τι αλανιάρα είσαι. 
αλανιάρης: αλανιάρι, ο  
 π.χ. αλανιάρι σι κο τσχαβό = 
αλανιάρης είναι ο γιος σου.  (κυριολ. αλµυρό νερό). 
αλαργινά: (βλ. µακριά). αλατοπίπερο: λονέσα-πιπέρι, ο 

(κυριολ. αλάτι µε πιπέρι) αλαργινός: (βλ. µακρινός). 
αλάσπωτος (επίθ.): µπιτσικαλό,-ί  π.χ. τσχού τουκέ λονέσα-πιπέρι 

οπρά κε κεφτάβε = ρίξε για σένα 
αλοτοπίπερο πάνω στους κεφτέδες 
σου. 

 π.χ. µπιτσικαλέ µενία = αλάσπωτα 
παπούτσια. 
 Αντίθ. τσικαλό = λασπωµένος. 
αλατάκι: λονορό, ο αλατοπιπερώνω (µετβ. ρ.): 

λονέσα-πιπέρι-τσχαβ (= µε αλάτι 
πιπέρι ρίχνω). 

 π.χ. ντέµαν εµπούκα ο λονορό 
κοτάρ = δώσε µου λίγο το αλατάκι 
από κει. Αλβανία: Αλβανία, η. 
αλατερός (επίθ.): λονγκλό, -ί και 
λο(ν)ντό, -ί 

Αλβανός: Αλβανόζι, ο. 
Αλβανίδα (η): Αλβανόσκα, η. 
αλβανικός (α) (επίθ.): 
αλβανοζένγκο, ι (γενική πτώση 
πληθυντικού = αλβανών) 

 π.χ. νά χα λο(ν)ντέ ζουµά = µην 
τρως αλατερά φαγητά (βλ. και 
αλµυρός, παστός). 
αλάτι: λον, ο  π.χ. αλβανοζένγκι τσχιπ = 

αλβανική γλώσσα.  π.χ. µπουτ λον τσχουτάν α(ν)ντί 
ζουµί = πολύ αλάτι έριξες στο 
φαγητό, (µτφ.) κερντάς λε λον 
α(ν)ντό µαριπέ = τον έκανε αλάτι 
στο ξύλο. 

αλβανικός (β) (επίθ.): αλβανιάκο, -
ι (γενική πτώση ενικού = Αλβανίας)   
 π.χ. αλβανιάκε µπαλκάια = 
αλβανικά βουνά. 

αλατίζω (µετβ. ρ.): λονγκλαράβ 
και λο(ν)νταράβ 

αλέγρος (άκλ. επίθ.): σσένι 
(κυριολ. χαρούµενος-η) 

 π.χ. λονγκλαρντάν ε µατσχέ; = 
αλάτισες τα ψάρια; νι λονγκλαρντά 
τουτ κι ντέι, ο(ν)ντάν κχά(ν)ντεν κε 
τσανγκά = δε σε αλάτισε η µάνα 
σου, γι’ αυτό µυρίζουν τα πόδια 
σου (υπάρχει συνήθεια να 
αλατίζουν τα βρέφη). 

 π.χ. σσένι µανούςς = αλέγρος 
άνθρωπος, σσένι γκιλί = αλέγρο 
τραγούδι. 
 Συνών. ασαη(ν)ντό = γελαστός. 
αλέθω (µετβ. ρ.): πισσάβ 
 π.χ. ο ντιρµένο πισσέλ ο γκιβ = ο 
µύλος αλέθει το σιτάρι. 
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άλειµµα: µακχιπέ, ο αλεσµένος (µτχ.): πισσλό,-ί 
 (βλ. και βάψιµο).  π.χ. πισσλό σι ο γκιβ = αλεσµένο 

είναι το σιτάρι. αλειµµένος (µτχ.): µακχλό,-ί 
αλεστικός (επίθ.): πισσαηµάσκο,-ι  π.χ. µακχλό σι ε χουρντέσκο µούι 

µερε(ν)ντάσα = αλειµµένο είναι το 
πρόσωπο του παιδιού µε µερέντα. 

 π.χ. πισσαηµάσκι µάκινα = 
αλεστική µηχανή. 
άλεστος (επίθ.): µπιπισσλό, -ί  (βλ. και βαµµένος). 

αλείφοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
µακχάµαν 

 Αντίθ. πισσλό = αλεσµένος. 
αλέτρι: συρύα, η (σ.α. αγέλη, 
κοπάδι σωρός).  (βλ. και βάφοµαι). 
αλεύκαντος (επίθ.): µπιπαρναρντό, 
-ί 

αλείφοµαι (β) µακχλιάβ (σ.α. 
βάφοµαι. 
αλείφω (µετβ. ρ.): µακχάβ  Αντίθ. παρναρντό = λευκασµένος, 

ασπρισµένος.  π.χ. µακχάβ ο κχιλ 
αλευράς: αραρτζίο, ο.  οπρά µαρνό = αλείφω το λάδι 

(βούτυρο) πάνω στο ψωµί, νά µακ 
κο µούι καλέ κρεµέσα = µην 
αλείφεις το πρόσωπό σου µ’ αυτή 
την κρέµα.  

αλευράκι: αρορό, ο 
 π.χ. σίτουτ εµπούκα αρορό τε ντες 
µαν; = έχεις λίγο αλευράκι να µου 
δώσεις; 
αλεύρι: αρό, ο  (βλ. και βάφω). 

αλέκιαστος (επίθ.): µπιλεκιαβάκο, 
-ι 

 π.χ. κι(ν)ντόµ γεκ γκονό αρό = 
αγόρασα ένα σακί αλεύρι. 
αλευρούχος (επίθ.): αρέσκο, -ι.  Αντίθ. λεκελίο = λεκιασµένος, 

ενοχλητικός. αλεύρωµα: αραριπέ, ο. 
αλευρωµένος (µτχ.): αραρντό,-ί. αλεκτοροµαχία: (βλ. 

κοκοροµαχία). αλευρώνοµαι (αµετβ. ρ.): 
αράρντιαβ (παθητ. διάθεση) αλεξίπτωτο: αλεκσίπτοτο, ο. 

αλεποουρά: τιλκιάκι-πορί και 
τιλκιάκι-πορίκ, η. 

 π.χ. αράρντιλε ε µατσχέ; = 
αλευρώθηκαν τα ψάρια; 
αλευρώνω (µετβ. ρ.): αραράβ αλεπότρυπα: τιλκιάκι-χϋβ, η. 

αλεπού: τιλκία, η  π.χ. αραράβ ε µατσχέ για τε πεκάβ 
λεν = αλευρώνω τα ψάρια για να τα 
τηγανίσω. 

 π.χ. νά ντικ λε αγκαντάλ τελέ κάι 
ντικχέλ· τζανές σο πφιρνί τιλκία σι; 
= µην τον βλέπεις έτσι κάτω που 
κοιτάζει· ξέρεις τι πονηρή αλεπού 
είναι; 

αλήθεια (επίρρ.): τσατσές και 
έµντα (= πράγµατι, όντως) 
 π.χ. τσατσές πφενάβ τουκέ = 
αλήθεια σου λέω, έµντα, αγκαντάλ 
κερντιλό; = αλήθεια, έτσι έγινε; (βλ. 
και έµντα στο λήµµα αληθινός). 

αλεπουδάκι: τιλκιίσα, η. 
αλεπουδίσιος (επίθ.): τιλκιάκο, -ι 
 π.χ. τιλκιάκε γιακχά = αλεπουδίσια 
µάτια.  Αντίθ. µάσους και µάξους = 

ψέµατα, ψευδώς. αλεποφωλιά: τιλκιάκι-ουβάβα, η. 
αλέρωτος (επίθ.): µπιµελαλό,-ί αλήθεια (α): τσατσιπέ, ο 
 Συνών. τεµίζι = καθαρός.  π.χ. νάι αγκαντάλ ο τσατσιπέ σαρ 

πφενές = δεν είναι έτσι η αλήθεια 
όπως λες, σικάντιλο ο τσατσιπέ = 
φάνηκε η αλήθεια. 

Αντίθ. µελαλό = λερωµένος. 
άλεση: (βλ. άλεσµα). 
άλεσµα: πισσαηπέ, ο. 
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 Αντίθ. χοχαηπέ = ψέµα. 
αλήθεια (β): ντοβρουλούκο, ο (σ.α. 
ευθύτητα) 
 π.χ. ο ντοβρουλούκο κα πφενές = 
την αλήθεια θα πεις. 
αληθεύω (αµετβ. ρ.): τσατσάβαβ 
 π.χ. τσατσάβον λεσκέ όρµπε = 
αληθεύουν τα λόγια του. 
 Συνών. τσατσουκανισάαβ = 
επαληθεύοµαι. 
αληθής: (βλ. αληθινός). 
αληθινά (επίρρ.): τσατσουκανέστε 
(σ.α. πραγµατικά) 
 π.χ. τσατσουκανέστε πφενάβ τουκέ 
= αληθινά σου λέω. 
Συνών. έµντα, τσατσές = αλήθεια, 
όντως, πράγµατι.  
Αντίθ. µάσους και µάξους = ψέµατα, 
ψευδώς. 
αληθινός (επίθ.): τσατσουκανό,-ί 
και έµντα (άκλ. επίθ.) 
 π.χ. νάι σας κι σεβγκία 
τσατσουκανί = δεν ήταν η αγάπη 
σου αληθινή, έµντα ικλιλέ ε 
πφερασά κάι πφε(ν)ντάν µανγκέ = 
αληθινά βγήκαν τα λόγια που µου 
είπες. (βλ. τσατσουκανό στο λήµµα 
πραγµατικός). 
 (βλ. έµντα στο επίρρ. αλήθεια). 
 Αντίθ. χοχαµντό = ψεύτικος, 
ψεύτης, µπιτσατσουκανό = 
αναληθής. 
αληθώς: (βλ. επίρρ. αλήθεια, 
αληθινά). 
αλησµόνητος (επίθ.): 
µπιµπισταρντό,-ί 
 π.χ. µπιµπισταρντέ σι ε τερνιµάσκε 
µπροσσά = αλησµόνητα είναι τα 
χρόνια της νιότης. (κυριολ. 
αξέχαστος). 
 Αντίθ. µπισταρντό = ξεχασµένος, 
ξεχασιάρης, αφηρηµένος.  
αλητεία: αλίτιζλικο,ο και αλιτία, η 
 π.χ. τε να τσχινέσα ο αλίτιζλικο, κα 
τσχαβ τουτ αβρί κατάρ ο κχερ = αν 
δεν κόψεις την αλητεία, θα σε ρίξω 

(διώξω) έξω από το σπίτι, σαστό 
γκιές οπρά ντροµά αλιτία κερέλ = 
όλη την ηµέρα πάνω στους δρόµους 
αλητεία κάνει. 
αλήτης (α): µπετέρι, ο Θηλ. 
µπετέρκα 
 π.χ. εκχέ µπετερέ λιά λεσκί τσχέι = 
έναν αλήτη πήρε η κόρη του. (σ.α. 
ανεπρόκοπος, αχαΐρευτος). 
αλήτης (β): αλίτις, ο 
 π.χ. µπουτ πφιρές ντικχάβ· τούντα 
αλίτις κερντιλάν = πολύ περπατάς 
βλέπω· κι εσύ αλήτης έγινες. 
αλήτης (γ): σουρι(ν)τίο και 
συρυ(ν)τύο, ο 
 π.χ. νά κερ αµαλιπέ καλέ 
σουρι(ν)τιέσα = µην κάνεις φιλία 
(παρέα) µ’ αυτόν τον αλήτη. Θηλ. 
σουρι(ν)τίκα και συρυ(ν)τίκα, η. 
αλήτικος (επίθ.): σουρι(ν)τιένγκο, 
-ι, συρυ(ν)τυένγκο, -ι, αλίτιζένγκο, -
ι 
 π.χ. αλίτιζένγκο γιασσαµάκο = 
αλήτικη ζωή. 
αλητόπαιδο: αλίτι-τσχαβρό, ο  
 π.χ. µπουτ αλίτι-τσχαβρό, αµάλα, 
σι κο τσχαβό! = πολύ αλητόπαιδο, 
φίλε, είναι ο γιος σου! 
αλιάνιστος (επίθ.): 
µπιτσχινγκιαρντό, -ί (κυριολ. 
ακοµµάτιαστος) 
 π.χ. µπιτσχινγκιαρντό µας = 
αλιάνιστο κρέας. 
 Αντίθ. τσχινγκιαρντό = 
κοµµατιασµένος, τεµαχισµένος, 
λιανισµένος, σανέστε-τσχι(ν)ντό = 
ψιλοκοµµένος, λιανισµένος. 
αλίγδιαστος: (βλ. αλίγδωτος). 
αλίγδωτος (επίθ.): µπικχοϊαρντό 
(προφ. µε συνίζηση ια) 
 Αντίθ. κχοϊαρντό = λιγδιασµένος. 
αλιεία: (βλ. ψάρεµα). 
αλιεύω: (βλ. ψαρεύω). 
άλικος (επίθ.): γκαέτ-µπουτ-λολό,-
ί και γκάετ-µπουτ-λολό,-ί (κυριολ. 
υπέρ πολύ κόκκινος) 
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 π.χ. γκαέτ-µπουτ-λολέ λουλουγκιά 
= άλικα λουλούδια. 
αλίπαστος: (βλ. αλατισµένος). 
αλισβερίσι: αλϋζβερίσσι, ο 
 π.χ. νι µανγκάβ τε αβέλ µαν 
αλϋζβερίσσι λέσα = δεν θέλω να 
έχω αλισβερίσι µαζί του. 
άλιωτος (επίθ.): µπιµπιλαβντό,-ί 
και µπιµπιλαντό 
 π.χ. µπιµπιλαντό ατσχιλό ο κιρέτσι 
= άλιωτος έµεινε ο ασβέστης. 
 Αντίθ. µπιλαβντό και µπιλαντό = 
λιωµένος 
αλκαλικός (επίθ.): αλκαλικός, -ι 
 π.χ. αλκαλικί µπαταρία τε λες = 
αλκαλική µπαταρία να πάρεις. 
αλκοολικός: (βλ. µέθυσος). 
αλλά (σύνδ.): αµά 
 π.χ. αβιλό, αµά κα τζάλταρ τχάρα = 
ήρθε, αλλά θα φύγει αύριο, κα 
κεράβ τουκέ γιαρντούµο, αµά κα 
ρακχαβές µανγκέ µπουκί = θα σε 
βοηθήσω, αλλά θα µου βρεις 
δουλειά. 
 (βλ. και όµως). 
άλλαγµα: (βλ. αλλαγή). 
αλλαγή: ντιισσιπέ και 
ντισστιρµέκο, ο, (σ.α. ανταλλαγή). 
αλλαγµένος (άκλ. επίθ.): ντιισσίκι 
 π.χ. µπουτ ντιισσίκι ντικχλόµ λε· τε 
πφενές νάι βο κάι τζανάβας = πολύ 
αλλαγµένο τον είδα· λες και δεν 
είναι αυτός που ήξερα.. 
 Συνών. αβέρτουρλι = αλλιώτικος, 
διαφορετικός, αλλιώτικα, 
διαφορετικά. 
αλλάζω (αµετβ. ρ.): ντιισσίαβ 
 π.χ. ντιισστιλέρ ε µπροσσά κάι 
τζανέσας = άλλαξαν τα χρόνια που 
ήξερες. 
αλλάζω (µετβ. ρ.): ντιισστιρίαβ και 
ντισστιρίαβ 
 π.χ. µπαρί αβέλ µανγκέ η 
α(ν)τεράβα, κα ντιισστιρίαβ λα = 
µεγάλο µου ’ρχεται το πουκάµισο, 
θα το αλλάξω, σαµπαχτάν σι κο 

ντατ κάι ντουκιάνο· τζα ντισστίρ λε 
= απ’ το πρωί είναι ο πατέρας σου 
στο µαγαζί· πήγαινε να τον 
αλλάξεις (να τον αντικαταστήσεις). 
αλλάζω (αµετβ. ρ.): (αντιακθιστώ 
τα ρούχα που φορώ) ντισστιρίαµαν 
και ντιισστίριαµαν (κυριολ. αλλάζω 
τον εαυτό µου) 
 π.χ. µελάιλε µε σσέα, τζαβ κχερέ τε 
ντισστιρίαµαν = λερώθηκαν τα 
ρούχα µου, πάω στο σπίτι να 
αλλάξω. 
αλλαξοδροµώ (αµετβ. ρ.): ντροµ-
ντισστιρίαβ (κατά λέξη: δρόµο 
αλλάζω) 
 π.χ. σο ντικχλά µαν, ντισστιρντί-
ντροµ ε νταράταρ = µόλις µε είδε, 
αλλαξοδρόµησε από το φόβο. 
αλλαξοκαιρία: αβαβάκο-ντιισσιπέ 
και αβαβάκο-ντιισσµέκο, ο (κυριολ. 
καιρού άλλαγµα). 
αλλαξοπιστία: ντινέσκο-ντιισσιπέ, 
ο και ντινέσκο-ντισστιρµέκο, ο 
(κυριολ. θρησκείας άλλαγµα). 
αλλαξοπιστώ (αµετβ. ρ.): µο-ντίνι-
ντισστιρίαβ (κυριολ. τη  θρησκεία 
µου αλλάζω) 
 π.χ. νταάλατσχο τε µεράβ, παρά τε 
ντισστιρίαβ-µο-ντίνι = καλύτερα να 
πεθάνω, παρά να αλλαξοπιστήσω. 
αλλεργία: αλεργία, η. 
αλλεργικός (επίθ.): αλεργικός,-ί 
 π.χ. λεσκό σικνό τσχαβό σι 
αλεργικός κάι µπού(µ)µπαλα = ο 
µικρός του γιος είναι αλλεργικός 
στις µέλισσες. 
αλλήθωρος (επίθ.): µπανγκέ-
γιακχένγκο, -ι (κυριολ. 
στραβοµάτης) 
 π.χ. µπανγκέ-γιακχένγκο σι, νασστί 
ντικχέλ σσουκάρ = αλλήθωρος 
είναι, δεν µπορεί να δει ωραία 
(καλά). 
αλλιώς (επίρρ.): αβέρτουρλι 
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 π.χ. αβέρτουρλι πφε(ν)ντάν µανγκέ 
ντα αβέρτουρλι κερντιλέ = αλλιώς 
µου είπες κι αλλιώς έγιναν. 

 π.χ. ο µπουτ τατιπέ µουσαρντάς ε 
χαµάτα = η πολλή ζέστη αλλοίωσε 
τα φαγητά. 
αλλοίωση: µουσαριπέ, ο (κυριολ. 
χάλασµα) 

 Αντίθ. αγκαντάλ και γκαντάλ = έτσι. 
 (σ.α. αλλιώτικος, διαφορετικός). 
αλλιώτικα (επίρρ.): (βλ. αλλιώς). αλλοπαρµένος (επίθ.): λι(ν)ντέ-

γκογκιάκο, -ι (κυριολ. 
παρµενόµυαλος*) 

αλλιώτικος (άκλ. επίθ.): 
αβέρτουρλι, αβρέτσαν και 
αβρέτσα(ν)ντε  π.χ. λι(ν)ντέ-γκογκιάκο κερντιλάν. 

κάι πφιρέλ κι γκογκί; = 
αλλοπαρµένος έγινες. πού 
περπατάει το µυαλό σου; 

 π.χ. καβά κάι λιόµ µε σι 
αβέρτουρλι κατάρ κιρνό = αυτό που 
πήρα εγώ είναι αλλιώτικο από το 
δικό σου, αβέρτουρλι σας κολά 
µπροσσά = αλλιώτικα ήταν εκείνα 
τα χρόνια. 

αλλόπιστος:(βλ. αλλόθρησκος). 
αλλοπρόσαλλος: (βλ. ψάρι). 
άλλος (άκλ. αντων.): αβέρ 

 Συνών. ντιισσίκι = αλλαγµένος.  π.χ. αβέρ σι καβά κάι σικαβές 
µανγκέ = άλλο είναι αυτό που µου 
δείχνεις, αβέρ πφενές ντα αβέρ 
κερές = άλλα λες κι άλλα κάνεις. 

 Αντίθ. εκ = ένας, µία, ίδιος, όµοιος, 
ολόιδιος. 
άλλο (επίρρ.): αβέρ 

 (βλ. και άλλο).  π.χ. ιν κα χας αβέρ; = δε θα φας 
άλλο; νασστί νταϊανίαβ αβέρ, κα 
τζάβταρ = δεν µπορώ να αντέξω 
άλλο, θα φύγω. 

άλλοτε (α) (επίρρ.): εβελντέν (= 
παλιά, αλλοτινά) 
 π.χ. εβελντέν ε µανουσσά νταά 
λατσχέ σας = άλλοτε οι άνθρωποι 
πιο καλοί ήταν. 

 (βλ. και άλλος). 
αλλόγλωσσος (επίθ.): αβέρ-
τσχιµπάκο, -ι και αβερέ-τσχιµπάκο, 
-ι. 

άλλοτε (β) (επίρρ.): µπάζι 
 π.χ.µπάζι σι αµέν µπουκί, µπάζι νάι 
αµέν = άλλοτε έχουµε δουλειά, 
άλλοτε δεν έχουµε. 

αλλογοκλέφτης: γραστένγκο-τσορ, 
ο. 

άλλοτε (γ) (επίρρ.): αβέρ-φαρέ (= 
άλλη φορά), αβέρ-ντρόµ (= άλλη 
φορά, οµόηχο ντροµ = δρόµος) και 
αβέρ-σεφέρι (= άλλη φορά) 

αλλοδαπή: αλανταπόνκα, η. 
αλλοδαπός: αλανταπόνι, ο. 
αλλόθρησκος (επίθ.): αβέρ-
ντινέσκο,-ι (= άλλης θρησκείας). 
αλλοιωµένος (µτχ.): µουσαρντό, -ί 
(κυριολ. χαλασµένος) 

 π.χ. αβέρ-φαρέ τε νά κερές καλέ 
κάι κερντάν ακανά = άλλοτε να µην 
το κάνεις αυτό που έκανες τώρα.  π.χ. µουσαρντί ζουµί = αλλοιωµένο 

φαγητό. αλλοτινά (επίρρ.): εβελντέν (σ.α. 
παλιά) αλλοιώνοµαι (αµετβ. ρ.): 

µουσάρντιαβ (κυριολ. αµετβ. χαλώ)  Συνών. πουρανέστε = παλιά. 
αλλοτινός (άκλ. επίθ.): εβελκί  π.χ. µουσάρντιλε ε χαµάτα κατάρ ο 

µπουτ τατιπέ = αλλοιώθηκαν τα 
φαγητά από την πολλή ζέστη. 

 π.χ. ε εβελκί µπροσσά νάι σας 
αγκαντάλ = τα αλλοτινά χρόνια δεν 
ήταν έτσι. αλλοιώνω (µετβ. ρ.): µουσαράβ 

(κυριολ. µετβ. χαλώ)  Συνών. πουρανό = παλιός. 
 Αντίθ. ακανουτνό = τωρινός. 
αλλού (επίρρ.): αβρετχέ 
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 π.χ. αβρετχέ τε µπικινές κο 
πφιρνιπέ, νάα µά(ν)ντε = αλλού να 
πουλάς την πονηριά σου, όχι σε 
µένα, νασστί κα ρακχαβές λε 
αβρετχέ γκαντικίν ουτζούζι = δεν 
θα µπορέσεις να το βρεις αλλού 
τόσο φτηνό, αβρετχέ σι βο, νάι κοτέ 
κάι τζανέσας = αλλού είναι αυτός, 
δεν είναι εκεί που ήξερες. 

 π.χ. να τσχου µπουτ λον α(ν)ντί 
ζουµί, κα λονγκλόλ = µη ρίχνεις 
πολύ αλάτι στο φαγητό, θα 
αλµυρίσει. 
αλµυρίζω (µετβ. ρ.): (βλ. αλατίζω). 
αλµύρισµα: (βλ. αλάτισµα). 
αλµυρισµένος: (βλ. αλατισµένος). 
αλµυρός (επίθ.): λονγκλό,-ί και 
λο(ν)ντό,-ί 

αλλόφρων (επίθ.): σαρ-ντιλό, -ί 
(κυριολ. σαν τρελός-ή) 

 π.χ. ε ντενιζέσκο παί σι λονγκλό = 
το νερό της θάλασσας είναι αλµυρό, 
λο(ν)ντέ µατσχέ = αλµυρά ψάρια.  π.χ. η ντεϊορί ρόντελας σαρ-ντιλί τε 

αρακχαβέλ πε χουρντορέ = η 
µανούλα έψαχνε αλλόφρων να βρει 
το παιδάκι της. 

 Αντίθ. µπιλονγκλό και µπιλο(ν)ντό 
= ανάλατος. 
αλµυρότητα: λονγκλιπέ και 
λο(ν)ντιπέ, ο. αλλόφυλος: γκατζό, ο (= µη 

Τσιγγάνος µεσήλικος και άνω). αλµυρούτσικος (επίθ.): 
λονγκλορό, -ι και λο(ν)ντορό, -ι.  (υποκ.): γκατζορό, ο 
αλόγα: γκρασνί, η ρακλό, ο (= µη Τσιγγάνος νεαρός). 

 (υποκ.): ρακλορό, ο  π.χ. (µτφ.) µπαρί ντιλί γκρασνί σαν 
του. νι λατζάς κάι µαρές µε τσχαβέ; 
= µεγάλη τρελή αλόγα είσαι εσύ. 
δεν ντρέπεσαι που δέρνεις το γιο 
µου; 

τζουβλί, η (= µη Τσιγγάνα 
µεσήλικη και άνω). 
 (βλ. και γυναίκα). 
 (υποκ.): τζουβλορί, η. 

αλογάκι: γκραστορό, ο ρακλί, η (= µη Τσιγγάνα νεαρή). 
 (υποκ.): ρακλορί, η.  π.χ. σαό σσουκάρ γκραστορό σι 

καβά! = τι όµορφο αλογάκι είναι 
αυτό! 

  Αντίθ. Ροµ = Τσιγγάνος, άνδρας, 
σύζυγος, ο. 
αλλοχωριανός (επίθ.): αβέρ-
γκαβέσκο, -ι (= άλλου χωριού). 

 Συνών. κχουρό = πουλάρι. 
αλογάρης: (βλ. αλογάς). 
αλογάς: γκραστατζίο, ο. άλλως: (βλ. αλλιώς). 
αλογατάρης: (βλ. αλογάς). άλλωστε (επίρρ.): ζατέν και ζατΰν 
αλογίκευτα (επίρρ.): 
µπιγκογκιαβέρ (σ.α. παράλογα, 
αλογίκευτος, παράλογος) 

 π.χ. ζατέν βο γκελόταρ = άλλωστε 
αυτός έχει φύγει (βλ. και εξάλλου, 
ήδη). 
άλµα: τσχουηπέ, ο (κυριολ. ρίξιµο, 
πήδηµα) 

 π.χ. µπιγκογκιαβέρ σι καλά σσέα 
κάι κερντόν = αλογίκευτα είναι 
αυτά τα πράγµατα που γίνονται.  π.χ. τε ντικχέσας σαρ τσχουτάπες, 

σαό τσχουηπέ κερντά! = να έβλεπες 
πώς πήδηξε, τι άλµα έκανε! 

 Αντίθ. γκογκιαβέρ = λογικά, 
λογικός, συνετός. 

αλµύρα: λονγκλιπέ και λο(ν)ντιπέ, 
ο 

αλογίκευτος (άκλ. επίθ.): 
µπιγκογκιαβέρ 
 π.χ. σαβό µπιγκογκιαβέρ µανούςς! 
ιν λελ ορµπέ(ν)νταρ = τι 
αλογίκευτος άνθρωπος! δεν παίρνει 

 π.χ. µπουτ λονγκλιπέ σι α(ν)ντέ 
καλά µατσχέ = πολλή αλµύρα έχουν 
αυτά τα ψάρια. 
αλµυρίζω (αµετβ. ρ.): λονγκλιάβ 
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αλουσιά: µπιχαλαηπέ και 
µπιτχοηπέ, ο (σ.α. απλυσία) 

από λόγια. (σ.α. αλογίκευτα, 
παράλογος, παράλογα). 
 Συνών. µπιγκογκιάκο = άµυαλος.  π.χ. κχά(ν)ντελ κατάρ ο 

µπιχαλαηπέ = µυρίζει από την 
αλουσιά. 

 Αντίθ. γκογκιαβέρ = λογικός, 
λογικά, συνετός. 
αλογίνα: (βλ. αλόγα).  Συνών. µελαλιπέ = βροµιά. 
αλογίσιος (επίθ.): γκραστανό,-ί και 
γκραστέσκο,-ι 

άλουστος (α) (επίθ.): µπιχαλαντό, -
ί (σ.α. άπλυτος) 

 π.χ. χαλάν ιτσ γκραστανό µας; = 
έφαγες καθόλου αλογίσιο κρέας; 

 π.χ. µπιχαλαντό σι µο σσορό = 
άλουστο είναι το κεφάλι µου. 

άλογο: γκρας, ο  Αντίθ. χαλαντό = λουσµένος, 
πλυµένος.  π.χ. (στίχοι από τσιγγάνικο 

παραδοσιακό τραγούδι) ε πουρανέ 
λατσχέ µπροσσά σα ε Ροµά 
πφιρένας πε γκραστά = τα παλιά 
καλά χρόνια όλοι οι Ροµά 
γυρνούσαν µε άλογα. 

άλουστος (β) (επίθ.): µπιτχοντό, -ί 
(σ.α. άπλυτος) (οµόηχο µπιτχοντό = 
άβαλτος, ατοποθέτητος). 
 Αντίθ. τχοντό = λουσµένος, 
πλυµένος (οµόηχο τχοντό = 
βαλµένος, τοποθετηµένος). (φοράδα: γκρασνί, η). 

αλογοµούρης (επίθ.): γκραστανό-
µόσκο,-ι και γραστανέ-µόσκο,-ι. 

άλσος: πάρκο, ο (βλ. και πάρκο). 
αλτ (επιφών.): αλτ. 
αλύγιστος (επίθ.): 
µπιµπανγκιµάσκο,-ι, 
µπιµπανγκαριµάσκο,-ι και 
µπιµπανγκαρντό,ί (σ.α. άκαµπτος). 

 π.χ. ο γκραστανό-µόσκο ιν ντικχέλ 
πο µούι, αβερέ πρασάλ = ο 
αλογοµούρης δε βλέπει τη φάτσα 
του, άλλον κοροϊδεύει. 
αλογόµυγα: γκραστένγκι-µακ, η.  Αντίθ. µπανγκαρντό = λυγισµένος, 

σκυµµένος, γερµένος. αλογοουρά: γκραστέσκι-πορίκ και 
γκραστέσκι-πορί, η. αλυπησιά: (βλ. απονιά). 
αλογοπάζαρο: γκραστένγκο-
παζάρι, ο. 

αλύπητος: (βλ. άπονος). 
αλυσίδα: σιντζίρι, ο 

αλογότριχα: γκραστέσκο-µπαλ, ο  (σ.α. φερµουάρ). 
 (µπαλ = τρίχα, µαλλί).  π.χ. σιντζίρι σι καγιά ντουνιάβα· κ’ 

αβέλ κιρνί σϋράβα ντα = αλυσίδα 
είναι αυτός ο κόσµος· θα `ρθει και η 
σειρά σου, κοράκο σιντζίρι κι(ν)ντά 
λακέ λακό ροµ = αλυσίδα λαιµού 
της αγόρασε ο άνδρας της, µπουτ 
τφουλό σι καβά σιντζίρι = πολλή 
χοντρή είναι αυτή η αλυσίδα. 

αλοιφή: αλιφί, η 
 π.χ. µακ εµπούκα αλιφί οπρά κι  
γιαράβα για τε νακχέλ = άλειψε 
λίγη αλοιφή πάνω στην πληγή σου 
για να περάσει. 
αλουµινάς (α): αλουµιντζίο, ο. 
αλουµινάς (β): αλαµιντζίο, ο. 
αλουµινένιος (επίθ.): αλαµινέσκο,-
ι και αλουµινέσκο,-ι 

αλυσιδίτσα: σιντζιρίσι, ο. 
αλυσιδωτός (επίθ.): σιντζιρλίο-ίκα 
αλυσοδένω (µετβ. ρ.): σιντζιρέσα-
πφά(ν)νταβ (κυριολ. µε αλυσίδα 
δένω) και σιντζιρένσα-πφά(ν)νταβ 
(κυριολ. µε αλυσίδες δένω). 

 π.χ. αλαµινέσκι καπούια = 
αλουµινένια πόρτα. 
αλουµίνιο: αλαµίνι και αλουµίνι, ο. 
αλουµινόχαρτο: αλαµινέσκο - λιλ 
και αλουµινέσκο - λιλ, ο. αλυσοειδής (επίθ.): σιντζιρέσκο, -ι. 
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άλυτος (επίθ.): µπιπουταρντό, -ί 
(σ.α. µη ανοιγµένος,-η, πουταράβ = 
ανοίγω µετβ., λύνω) 

 π.χ. αµάν τούταρ! χαλάµαν κι 
µούρµα = αµάν από σένα! µ’ έφαγε 
η µουρµούρα σου. 
αµανάτι: εµανέτι, ο  π.χ. µπιπουταρντό κό(µ)µπο = 

άλυτος κόµπος.  π.χ. (φράση) εµανέτι ασταράβ λε 
τουκέ = αµανάτι σου το κρατώ 
(δηλ. θα σε εκδικηθώ). 

 Αντίθ. πουταρντό = ανοιγµένος, 
ανοιχτός, λυµένος. 
αλφάδι: αλφάδι, ο  (σ.α. ενέχυρο, βλ. και ενέχυρο). 

αµανές: αµανάβα, η.  π.χ. ο ουστάβα µανγκέλ πο αλφάδι 
= ο µάσατορας θέλει το αλφάδι του, 
αλφάδι σι ο ντουβάρι = αλφάδι 
(πολύ ίσιος) είναι ο τοίχος. 

αµάνικος (επίθ.): µπιµπαϊένγκο,-ι 
(προφ. µε συνίζηση ιε) 
 π.χ. µπιµπαϊένγκι α(ν)τεράβα = 
αµάνικο πουκάµισο. αλφαδιά: αλφαδιά, η. 

αλώνι (ο χώρος του αλωνιού): 
άρµα(ν)νούκο, ο. 

 Αντίθ. µπαϊένσα = χειριδωτός. 
άµαξα (α): ουρντόν, ο 

αλωνίζω (µετβ. ρ.): αρµάνο-κεράβ 
(= αλώνισµα κάνω). 

 (βλ. και κάρο). 
 (υποκ.): ουρντονορό, ο. 
άµαξα (β): αραµπάβα, η (σ.α. 
καρότσι, αµάξι (αυτοκίνητο), κάρο, 
αγώγι) 

 π.χ. (µτφ.) αρµάνο-κερντέ µο κχερ 
κε χουρντέ = αλώνισαν (έκαναν 
άνω κάτω) το σπίτι µου τα παιδιά 
σου, η πατόζα αρµάνο-κερέλας ο 
γκιβ = η πατόζα (αλωνιστική 
µηχανή) αλώνιζε το σιτάρι. 

 π.χ. σο ινγκαρές καλέ 
αραµπαβάσα; = τι µεταφέρεις µ’ 
αυτήν την άµαξα; 

αλώνισµα: αρµάνο, ο. άµαξα (γ): παϊτόνι και παϊτόνο, ο  
άµα (σύνδ.): άµα  π.χ. παϊτονέσα αταντέ ε µπορά = µε 

άµαξα φέρανε τη νύφη.  π.χ. άµα νι αβές του, µε νι κα τζαβ 
= άµα δεν έρθεις εσύ, εγώ δεν θα 
πάω. 

αµαξάς (της επιβατικής άµαξας): 
παϊτοντζίο, ο. 
αµαξάς: αραµπατζίο, ο (σ.α. 
καροποιός, αγωγιάτης, 
αµαξοποιός). 

 Συνών. τε = αν, να (σύνδ.). 
αµάδητος: (βλ. άγνεθος). 
αµάζευτος (άκλ. επίθ.): µπικιντιµέ 
και επίθ. µπικιντό,-ί αµαξηλάτης: (βλ. αµαξάς). 

αµάξι (το αυτοκίνητο): αραµπάβα, 
η (σ.α. κάρο, καρότσι) 

 π.χ. µπικιντιµέ σι ο κχερ = 
αµάζευτο (ασυγύριστο) είναι το 
σπίτι, µπικιντέ σι ε πατέ = αµάζευτα 
είναι τα ρούχα. 

 π.χ. σσουκάρ αραµπάβα κι(ν)ντά = 
ωραίο αµάξι αγόρασε. 

 (σ.α. ασυγύριστος, ασυµµάζευτος).  (βλ. και κάρο, καρότσι). 
 Αντίθ. κιντιµέ, κιντό = µαζεµένος, 
συγυρισµένος, συµµαζεµένος. 

 Συνών. τοµαφίλι και τροµοφίλι = 
αυτοκίνητο. 

αµάθεια: µπισικλιπέ, ο αµαξοποιός (επίθ.): αραµπατζίο, ο 
(σ.α. αµαξάς, αγωγιάτης)  Αντίθ. σικλιπέ = µάθηση. 

αµαθής (επίθ.): µπισικλό,-ί.  π.χ. ινγκαράβ η αραµπάβα κάι 
αραµπατζίο τε κερέλ λα = πηγαίνω 
την άµαξα στον αµαξοποιό να τη 
φτιάξει. 

αµαλάκωτος (επίθ.): 
µπικοβλιαρντό,-ί 
 Αντίθ. κοβλιαρντό = µαλακωµένος. 
αµάν: αµάν 
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αµάχη: ντουσσµα(ν)νούκο, ο 
(κυριολ. έχθρα, εχθρότητα, 
εχθροσύνη) 

αµάραντος (άκλ. επίθ.): 
µπιµορσιµέ 
 π.χ. µπιµορσιµέ λουλουγκί = 
αµάραντο λουλούδι.  π.χ. ντουσσµα(ν)νούκο ασταρέλ = 

αµάχη κρατάει.  Αντίθ. µορσιµέ = µαραµένος. 
αµαρταίνω (αµετβ. ρ.): α(ν)ντε-
µπεζαχά-νταβ (= µες στις αµαρτίες 
µπαίνω) 

αµάχητος (επίθ.): 
µπιµαρεµπαβάκο, -ι και 
µπιτσινγκαράκο, -ι. 
άµβλωση: λι(ν)νταριπέ, ο (ρηµατ. 
ουσ. από το ενεργ. διαµ. ρ. 
λι(ν)νταράβ, βλ. παίρνω (β)). 

 π.χ. α(ν)ντε-µπεζαχά-ντιοµ για τε 
κουρταρίαβ λε = αµάρτησα για να 
τον σώσω. 
αµάρτηµα: µπεζαχαλιπέ, ο. αµέ (µόρ.): αή 
αµαρτία: µπεζάχ, η  π.χ. αή, αγκαντάλ σι = αµέ, έτσι 

είναι.  π.χ. καλά µπεζαχά σαρ κα ποκινές 
λεν; = αυτές τις αµαρτίες πώς θα τις 
πληρώσεις; πε µπεζαχά ποκινέλ = 
τις αµαρτίες του πληρώνει, µπεζαχά 
οπρά µι κορ νασστί λαβ = αµαρτίες 
πάνω στο λαιµό µου δεν µπορώ να 
πάρω, τε να κεράβα καβά κάι 
πφε(ν)ντόµ τουκέ, κε µπεζαχά µιρνέ 
τε αβέν = αν δεν κάνω αυτό που 
σου είπα (υποσχέθηκα), οι αµαρτίες 
σου δικές µου να `ναι, µπαρί 
µπεζάχ σι, νά αστάρντο λέσα = 
µεγάλη αµαρτία είναι, µην τον 
πειράζεις. 

αµεγάλωτος (επίθ.): 
µπιµπαραρντό, -ί και 
µπιµπαρανταρντό, -ι (σ.α. 
αµεγέθυντος) 
 Αντίθ. µπαραρντό και 
µπαρανταρντό = µεγαλωµένος, 
µεγεθυµένος, µεγαλοποιηµένος, 
επεκταµένος. 
αµεγέθυντος: (βλ. αµεγάλωτος). 
αµέθυστος (επίθ.): µπιµατό,-ί 
 Συνών. µπιπι(ν)ντό = άπιωτος, αήκι 
= νηφάλιος, ξεµέθυστος. 
αµείβοµαι: (βλ. πληρώνοµαι). 
αµείβω: (βλ. πληρώνω).  (σ.α. κρίµα, βλ. και κρίµα). 

αµαρτωλός (επίθ.): µπεζαχαλό,-ί Αµερικάνος: Αµερικάνο, ο. 
Αµερικανίδα (η): Αµερικάνκα, η.  π.χ. µπουτ µπεζαχαλό σαν, ιτσ  
Αµερική: Αµερικί, η. Ντελ νάι οπρά τούτε = πολύ 

αµαρτωλός είσαι, καθόλου Θεό δεν 
έχεις πάνω σου. 

αµέσως (επίρρ.): σίγο (= γρήγορα) 
και σούγο (= γρήγορα) 

 Αντίθ. µπιµπεζαχαλό = 
αναµάρτητος. 

 π.χ. πφεν λεσκέ σίγο τε αβέλ κατέ 
= πέστου αµέσως να έρθει εδώ. 

αµάσητος (επίθ.): µπιτσα(µ)µπλό,-
ί 

αµετάφερτος (επίθ.): 
µπιινγκαρντό,-ί 

 Αντίθ. τσα(µ)µπλό = µασηµένος.  Αντίθ. ινγκαρντό = µεταφερµένος. 
αµάτιαστος (επίθ.): µπιγιακχαλό,-ί αµέτρητος (επίθ.): µπιγκι(ν)ντό,-ί 
 Αντίθ. γιακχαλό = µατιασµένος.  π.χ. µπιγκι(ν)ντέ σι ε τσερινά = 

αµέτρητα είναι τα αστέρια. αµαύριστος (επίθ.): µπικαλαρντό,-ί 
και µπικαλιαρντό,-ί  Αντίθ. γκι(ν)ντό = µετρηµένος. 

αµιγής (επίθ.): χάσι, άσι (= 
γνήσιος, αυθεντικός) και (άκλ.επιθ.) 
τεµίζι (= καθαρός) 

 Αντίθ. καλαρντό και καλιαρντό = 
µαυρισµένος. 
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αµπάρι: α(µ)µπάρι, ο (πληθ. 
α(µ)µπάρα, ε) 

 π.χ. τεµίζι γκαλµπενέσταρ σι ο 
µπιλεζίκο = από αµιγή χρυσό είναι 
το βραχιόλι.   π.χ. ε βαπορέσκο αµπάρι = το 

αµπάρι του πλοίου. αµίλητος (επίθ.): µπιορµπάκο,-ι. 
άµµος: κισσάι, η, κούµο και κούµι, 
ο 

αµπελάκι: ρεζορί, η. 
αµπέλι: ρεζ, η 

 π.χ. ουτσχα(ν)ντό σι ο κούµι; = 
κοσκινισµένη είναι η άµµος; 
α(ν)τάβ µανγκέ εµπούκα κισσάι = 
φέρε µου λίγη άµµο. 

 π.χ. τζαβ κάι ρεζά τε κίνταβ 
ντρακχά = πάω στα αµπέλια να 
µαζέψω σταφύλια. 
αµπελόφυλλο: ρεζάκι-πατρίν, η. 

αµµουδιά: (βλ. ακροθαλασσιά). αµπογιάτιστος (άκλ. επίθ.): 
µπιµποϊαµούσσι αµοιβή: (βλ. πληρωµή). 

αµοίραστος (επίθ.): µπιουλαντό, -ί  Συνών. µπιµακχλό = άβαφος, 
απασάλειφτος.  Αντίθ. ουλαντό = µοιρασµένος. 

άµοιρος: (βλ. κακοµοίρης, άτυχος) Αντίθ. µποϊαµούσσι = 
µπογιατισµένος. αµολάω (µετβ. ρ.): µουκάβ (= 

αφήνω, παρατώ, εγκαταλείπω, 
επιτρέπω). 

άµυαλος (επίθ.): µπιγκογκιάκο,-ι 
 π.χ. µπιγκογκιάκο σαν, ιν ακχιαρές 
= άµυαλος είσαι, δεν 
καταλαβαίνεις. 

 π.χ. κον µουκλά καγιά κχάι; = 
ποιος αµόλυσε αυτή τη πορδή; 
αµόληµα: µουκιπέ, ο (σ.α. 
παράτηµα, εγκατάλειψη). 

 Συνών. χαουµέ = ανόητος, βλάκας. 
 Αντίθ. γκογκιαλό = µυαλωµένος, 
γκογκιαβέρ = λογικός. αµοληµένος (µτχ.): µουκλό,-ί (= 

αφηµένος, παρατηµένος, 
εγκαταλεληµµένος). 

αµυαλιά: µπιγκογκιπέ, ο. 
αµυαλοσύνη: µπιγκογκιαηπέ, ο. 

αµορτισέρ: αµο(ν)ντεσέρι, ο αµυγδαλάκι: παντεµίσι, ο. 
αµυγδαλάς: παντεµτζίο, ο (θηλ. 
παντεµτζίκα, η) 

 π.χ. κα τχαβ νεβέ αµο(ν)ντεσέρα 
κάι τοµαφίλι = θα βάλω καινούρια 
αµορτισέρ στο αυτοκίνητο.  π.χ. ε παντέµορα κάι κιντόµ κα 

µπικινάβ λεν κάι παντεµτζίο = τ’ 
αµύγδαλα που µάζεψα θα τα 
πουλήσω στον αµυγδαλά. 

αµόρφωτος (επίθ.): 
µπιοκουµούσσι (κυριολ. 
αδιάβαστος, ασπούδαχτος) 

αµυγδαλές (οι) (α): κουρλέ, ε  Αντίθ. οκουµούσσι = διαβασµένος, 
σπουδαγµένος, µορφωµένος.  π.χ. σσουβλιλέ λεσκέ κουρλέ 

κατάρ σσουντρέ παϊά = πρήστηκαν 
οι αµυγδαλές του από τα κρύα νερά. 

αµούσκευτος (επίθ.): 
µπικινγκαρντό,-ί (άβρεχτος) 
 Αντίθ. κινγκαρντό, κινγκό = 
µουσκεµένος, βρεγµένος. 

 (κουρλό = λαρύγγι). 
αµυγδαλές (οι) (β): µποάζορα, ε 

αµούστακος (επίθ.): 
µπιµουστακέσκο, -ι. 

 π.χ. µε µποάζορα ντουκχάν = οι 
αµυγδαλές µου πονάνε. 
αµυγδαλεώνας: παντεµιλινένγκο-
τχαν, ο. 

αµπάλωτος (επίθ.): 
µπιµπαλοσαρντό,-ί και µπιµπαλοµέ 
(άκλ. επίθ.) αµυγδαλιά: παντεµιλίν, η 
 Αντίθ. µπαλοσαρντό και µπαλοµέ = 
µπαλωµένος. 

 π.χ. χοχάντιλι καγιά παντεµιλίν = 
ξεγελάστηκε αυτή η αµυγδαλιά. 
(δηλ. άνθισε νωρίς). 
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αµύγδαλο: παντέµο, ο ανάβαση (β): πινιπέ, ο (σ.α. 
ανέβασµα, άνοδος).  π.χ. πφαγκάβ παντέµορα = σπάζω 

αµύγδαλα. αναβολή: αναβολί, η 
 (υποκ.): παντεµίσι, ο.  π.χ. νι κερντά πο ασκερλίκο· 

αναβολί λιά = δεν έκανε το στρατό 
του (δεν υππηρέτησε τη 
στρατιωτική του θητεία)· αναβολή 
πήρε. 

αµυγδαλοειδής (επίθ.): 
παντεµέσκο, -ι 
 π.χ. παντεµέσκο µπιτσίµι = 
αµυγδαλοειδές σχήµα. 
αµυγδαλόφλουδα: παντεµέσκι-
κόζζα, η. 

αναβοσβήνει (αµετβ.απρόσ.ρ.): 
πφαµπόλ-µερέλ (= ανάβει σβήνει) 

αµυγδαλωτός (επίθ.): 
παντεµέσκο,-ι 

 π.χ. πφαµπόν-µερέν ε φόσορα = 
αναβοσβήνουν τα φώτα. 
αναβρυτήριο: (βλ. σιντριβάνι).  π.χ. παντεµέσκε γιακχά σίλε = 

αµυγδαλωτά µάτια έχει. ανάβω (αµετβ. ρ.): πφαµπιάβ 
αµυλάλευρο: (βλ. νισεστές).  π.χ. γιαλέ σι ε κασστά ντα νι 

πφαµπόν = υγρά είναι τα ξύλα και 
δεν ανάβουν, σόσκε νι πφαµπόν ε 
φόσορα; = γιατί δεν ανάβουν τα 
φώτα; 

άµυνα: άµινα, η 
 π.χ. αστάρ άµινα = κράτα άµυνα. 
αν (σύνδ.): τε 
 π.χ. τε κερντόλα καγιά µπουκί, κα 
ποκί(ν)ντος = αν γίνει αυτή η 
δουειά, θα πληρωθείς, τε µανγκέσα, 
να αβ = αν θέλεις, µην έρχεσαι, τε 
τζάσα τούντα, κ’ αβάβ µε ντα = αν 
πας κι εσύ, θα `ρθω κι εγώ, (βλ. και 
να). 

 (βλ. και καίγοµαι). 
 Αντίθ. µεράβ = σβήνω (αµετβ.), 
πεθαίνω, νεκρώνω (αµετβ.). 
ανάβω (µετβ. ρ.): πφαµπαράβ 
 π.χ. πφαµπάρ ο φόσι = άναψε το 
φως, κον πφαµπαρντά καγιά γιακ; = 
ποιος άναψε αυτή τη φωτιά;  Συνών. άµα = άµα. 

αναβάλλοµαι (αµετβ. ρ.): πάπαλε-
τσχουτιάβ και παπαλέ-τσχουτιάβ (= 
πίσω ρίχνοµαι). 

 (βλ. και καίω µετβ.). 
 Αντίθ. µουνταράβ = σβήνω (µετβ.), 
σκοτώνω, νεκρώνω (µετβ.). 
αναγκάζω: (βλ. δηµιουργώ (β)).  π.χ. πάπαλε-τσχουτιλί η µακεµάβα 

= αναβλήθηκε η δίκη. αναγκασµένος (άκλ. επίθ.): 
µετζµπούρι  αναβάλλω (µετβ. ρ.): πάπαλε-

τσχουταράβ και παπαλέ-
τσχουταράβ (= πίσω βάζω να 
ριχτεί-ούν, πίσω κάνω να ριχτεί-
ούν). 

 π.χ. µετζµπούρι σαν τε ποκινές λε 
= είσαι αναγκασµένος να το 
πληρώσεις. 
αναγκαστικά (επίρρ.): µετζµπούρ 

 π.χ. κα τσχουταρέλ-πάπαλε η 
µακεµάβα ο αφκάτι = θα αναβάλει 
τη δίκη ο δικηγόρος (δηλ. θα βρει 
τρόπο να αναβάλει τη δίκη).  

 π.χ. µετζµπούρ κ’αβές τούντα = 
αναγκαστικά θα ‘ρθεις κι εσύ. 
ανάγκη (α): ανάγκι, ο 
 π.χ. κάνα σίτουτ ανάγκι, οζοµάν 
αβές τε ντικχές µαν = όταν έχεις 
ανάγκη, τότε έρχεσαι να µε δεις, 
σας ανάγκι τε αβές τούντα; = ήταν 
ανάγκη να έρθεις κι εσύ; 

ανάβαση (α): ικλιπέ, ο (= 
ανέβασµα, έξοδος, σκαρφάλωµα, 
καβάληµα). 
 Αντίθ. φουλιπέ = κατάβαση, 
κάθοδος. ανάγκη (β): ζόρι, ο (σ.α. πρόβληµα, 

δύσκολος). 
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αναγνωρίζοµαι (αµετβ. ρ.): 
πιντζάρντιαβ 

 π.χ. ρόντελ πι µπαχ = αναζητά την 
τύχη του, γκελό κάι Ατίνα τε 
ρόντελ µπουκί = πήγε στην Αθήνα 
να αναζητήσει δουλειά. 

 π.χ. ο τσορ πιντζάρντιλο κατάρ πε 
βαστένγκε ίζορα = ο κλέφτης 
αναγνωρίστηκε από τα δαχτυλικά 
του αποτυπώµατα.. 

αναζωογόνηση: τζου(ν)νταριπέ, ο 
(κυριολ. ζωντάνεµα). 
αναζωογονούµαι (αµετβ. ρ.): 
τζου(ν)ντιάβ (κυριολ. ζωντανεύω 
(αµετβ.)). 

 (βλ. και γνωρίζοµαι). 
αναγνωρίζω (µετβ. ρ.): πιντζαράβ 
 π.χ. πιντζαρντόµ λε κατάρ λεσκί 
λαλί = τον αναγνώρισα από τη 
φωνή του. 

αναζωογονώ (µετβ. ρ.):  
τζου(ν)νταράβ (κυριολ.ζωντανεύω 
(µετβ.)).  (βλ. και γνωρίζω). 

αναγνώριση: πιντζαριπέ, ο αναίδεια: (βλ. αδιαντροπιά). 
αναιδής: (βλ. αδιάντροπος).  (βλ. και γνωριµία). 
αναισχυντία: (βλ. αδιαντροπιά). αναγουλιάζω (αµετβ. ρ.): 

αναγούλα - σίµαν (= αναγούλα έχω) 
και αναγούλα - ασταρντάµαν (= 
αναγούλα µε έπιασε). 

αναίσχυντος: (βλ. αδιάντροπος). 
ανακαινίζω (µετβ. ρ.): νεβανταράβ 
(παράγεται από το νεβό = 
καινούριος), (κυριολ. καινουργώ). αναδεδειγµένος (µτχ.): 

σικανταρντό, -ί  π.χ. νεβανταρντάς πο πουρανό 
κχερ = ανακαίνισε το παλιό του 
σπίτι. 

 (σ.α. προβεβληµένος, 
φανερωµένος, παρουσιασµένος, 
επιδειγµένος, αποκαλυµµένος).  Αντίθ. πουραράβ = παλιώνω 

(µετβ.). αναδεικνύοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
σικαντινάβαβ και σικανταράµαν ανακαίνιση: νεβανταριπέ, ο 

(κυριολ. καινούργηµα)  (σ.α. προβάλλοµαι, επιδεικνύοµαι, 
παρουσιάζοµαι, φανερώνοµαι).  Αντίθ. πουραριπέ = πάλιωµα. 
αναδεικνύοµαι (β): σικαντισάαβ 
(σ.α. προβάλλοµαι, επιδεικνύοµαι, 
παρουσιάζοµαι, φανερώνοµαι). 

ανακαινισµένος (µτχ.): 
νεβανταρντό,-ί (κυριολ. 
καινουργηµένος) 

αναδεικνύω (µετβ. ρ.): σικανταράβ  Αντίθ. πουραρντό = παλιωµένος. 
ανακαλύπτω (µετβ. ρ.): ρακχαβάβ 
(κυριολ. βρίσκω), και αρακχάβ 
(κυριολ. βρίσκω). 

 (σ.α. προβάλλω, επιδεικνύω, 
αποκαλύπτω, φανερώνω, 
παρουσιάζω) 
 (σικανταράβ κυριολ. σηµαίνει: 
κάνω να φανεί). 

 π.χ. κον ρακχαντά η Αµερική; = 
ποιος ανακάλυψε την Αµερική; 

ανάδειξη: σικανταριπέ, ο ανακάλυψη: ρακχαηπέ, ο (κυριολ. 
εύρεση), και αρακχιπέ, ο (κυριολ. 
εύρεση). 

 (σ.α. προβολή, φανέρωµα, 
επίδειξη, παρουσίαση, αποκάλυψη). 
ανάδελφος (επίθ.): µπιπφαλένγκο,-
ι (= χωρίς αδέλφια). 

ανακάτεµα: καρϋσστϋρµάκο, ο 
 π.χ. η ζουµί µανγκέλ 
καρϋσστϋρµάκο = το φαγητό θέλει 
ανακάτεµα. 

αναζήτηση: ροντιπέ, ο (κυριολ. 
ψάξιµο). 
αναζητώ (µετβ. ρ.): ρόνταβ 
(κυριολ. ψάχνω). 

ανακάτεµα (µτφ.): 
καρϋσσµαλούκο, ο 
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 π.χ. πφεν κε πφαλέσκε τε µπεσσέλ 
σσουκάρ, σόσκε µπαρό 
καρισσµαλούκο κα α(ν)ταβέλ 
αµένγκε = πες στον αδελφό σου να 
κάτσει καλά, γιατί µεγάλο 
ανακάτεµα (µπελά) θα µας φέρει. 
ανακατεµένος (άκλ. επίθ.): 
καρϋσσΰκι (σ.α. ανάµεικτος). 
ανακατεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
καρϋσσίαβ 
 π.χ. καρΰσσµα του, µούκλεν τε 
κερέν σο µανγκένα = µην 
ανακατεύεσαι εσύ, ασ’ τους να 
κάνουν ό,τι θέλουν. 
ανακατεύοµαι (β): (βλ. ρίχνοµαι). 
ανακατεύω (µετβ. ρ.): 
καρϋσστϋρίαβ 
 π.χ. σο καρϋσστϋρίος κοτέ 
α(ν)ντρέ;  
= τι ανακατεύεις εκεί µέσα; 
ανακοινωµένος: (βλ. διαδεδοµέ-
νος). 
ανακοινώνω: (βλ. πληροφορώ, 
διαδίδω). 
ανακοίνωση: (βλ. πληροφόρηση, 
διάδοση). 
ανακοπή: ατσχιπέ, ο 
 (σ.α. στάση, παύση, σταµατηµός, 
διάλειµµα). 
 Συνών. ατσχανταριπέ = σταµάτηµα. 
ανακόπτοµαι (αµετβ. ρ.): 
ατσχαντάρντιαβ. 
ανακόπτω (µετβ. ρ.): ατσχανταράβ 
(κυριολ. = σταµατώ (µετβ.)). 
 Συνών. τσχιναβάβ = διακόπτω, 
ξεκόβω. 
ανακρίνοµαι (αµετβ. ρ.): 
πουτσλιάβ και πουσσλιάβ (κυριολ. 
ρωτιέµαι ). 
ανακρίνω (µετβ. ρ.): πουτσάβ και 
πουσσάβ (κυριολ. ρωτώ). 
ανάκριση: ανάκρισι, ο. 
αναλαµβάνω (µετβ. ρ.): οπρα-
µά(ν)ντε-λαβ (= πάνω µου παίρνω). 
 π.χ. καλέ παρένσα λες-οπρά-τούτε 
ο κχερ τε κερές λε µανγκέ α(ν)ντέ 

γεκ τσχον; = µ’ αυτά τα λεφτά 
αναλαµβάνεις να µου κάνεις το 
σπίτι σε ένα µήνα; 
ανάλατος (επίθ.): µπιλονγκλό,-ί 
και µπιλο(ν)ντό,-ί 
 π.χ. µπιλο(ν)ντί σι η ζουµί = 
ανάλατο είναι το φαγητό. 
 Αντίθ. λονγκλό και λο(ν)ντό = 
αλµυρός. 
αναλγησία: (βλ. απονιά). 
ανάλγητος: (βλ. άπονος, 
χοντρόπετσος). 
αναληθής (επίθ.): 
µπιτσατσουκανό,-ί 
 Συνών. χοχαµντό = ψεύτικος, 
ψεύτης. 
 Αντίθ. τσατσουκανό = αληθινός. 
ανάληψη: λιιπέ, ο (= λήψη, 
πάρσιµο). 
αναλώνω (µετβ. ρ.): αρτζέαβ (= 
ξοδεύω) 
 π.χ. αρτζεντίµ µπιτίν µο αγιάτο, για 
τε µπαραράβ τουτ = ανάλωσα όλη 
τη ζωή µου, για να σε µεγαλώσω. 
 (βλ. και ξοδεύω). 
αναµάρτητος (επίθ.): 
µπιµπεζαχαλό,-ί 
 π.χ. µπιµπεζαχαλό κχόνικ νάι = 
αναµάρτητος κανείς δεν είναι. 
 Αντίθ. µπεζαχαλό = αµαρτωλός. 
ανάµεικτος (άκλ. επίθ.): 
καρϋσσΰκι. 
αναµενόµενος (α) (επίθ.): 
ασσουγκιαρντό,-ί (σ.α. 
προσδοκώµενος). 
 Αντίθ. µπιασσουγκιαρντό = 
ξαφνικός, απροσδόκητος, 
απρόσµενος. 
αναµενόµενος (β) (µτχ.): 
βαρντισαρντό, -ί (σ.α. 
φρουρηµένος). 
αναµένω (α) (µετβ. ρ.): 
ασσουγκιαράβ και µπεκλέαβ  
 π.χ. κας µπεκλέος κατέ; = ποιον 
αναµένεις εδώ; 
(βλ. και περιµένω, προσδοκώ). 
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ανανεώνω (µετβ. ρ.): νεβαράβ 
(από το νεβό = καινούριος) 

αναµένω (β) (µετβ. ρ.): 
βαρντισαράβ (σ.α. φρουρώ, 
περιµένω, προσµένω, προσδοκώ, 
καρτερώ) 

 π.χ. κα νεβαράς ο κο(ν)τράτο ντα 
εκχέ µπροσσέσκε = θα 
ανανεώσουµε το συµβόλαιο για 
ακόµα ένα χρόνο, (νεβαράβ κυριολ. 
= καινουργώ). 

 π.χ. µε τζαβ κοτέ, τε βαρντισαράβ 
τουτ = εγώ πάω εκεί, να σε 
περιµένω, βαρντισαρέν λεσκό κχερ 
ε σσεραλέ = φρουρούν το σπίτι του 
οι αστυνοµικοί. 

 Αντίθ. πουραράβ = παλιώνω 
(µετβ.). 

αναµέτρηση: (βλ. αγώνας (β)). αναξιοπιστία: µπιπακιαντιπέ, ο. 
αναµετριέµαι: (βλ. αγώνας (β)). αναξιόπιστος (επίθ.): 

µπιπακιαηµάσκο,-ι άναµµα: πφαµπαριπέ, ο (= κάψιµο, 
καύσωνας)  π.χ. µπιπακιαηµάσκο µανούςς σαν 

= αναξιόπιστος άνθρωπος είσαι.  π.χ. ε κασστένγκο πφαµπαριπέ = το 
άναµµα των ξύλων.  Αντίθ. πακιαηµάσκο = αξιόπιστος. 

αναξιόχρεος: (βλ. µπαταξής).  Αντίθ. µουνταριπέ = σβήσιµο, 
σκότωµα, νέκρωµα. αναπαύοµαι: (βλ. ξεκουράζοµαι). 
αναµµένος (µτχ.): πφαµπαρντό,-ί ανάπαυση: (βλ. ξεκούραση). 

αναπαυτικά: (βλ. ξεκουραστικά).  π.χ. πφαµπαρντέ σι κε κχερέσκε 
φόσορα = αναµµένα είναι τα φώτα 
του σπιτιού σου. 

αναπαυτικός: (βλ. ξεκουραστικός). 
αναπαύω: (βλ. ξεκουράζω). 
αναπήδηµα: χουτιπέ, ο.  (βλ. και καµένος, καυτερός, 

καυτός). αναπηδώ (α) (αµετβ. ρ.): χούταβ. 
αναπηδώ (β) (αµετβ. ρ.): οπρέ-
τσχάµαν = επάνω ρίχνω τον εαυτό 
µου 

 Αντίθ. µουνταρντό = σβησµένος, 
σκοτωµένος. 
αναµονή (α): ασσουγκιαριπέ, ο και 
µπεκλεµέκο, ο  π.χ. οπρέ-τσχόλασπες η τόπα = 

αναπηδούσε η µπάλα.  (βλ. και προσδοκία). 
αναπηρία: σακατλούκο, ο (σ.α. 
παλαβοµάρα). 

αναµονή (β): βαρντισαριπέ, ο (σ.α. 
φρούρηση, προσµονή, προσδοκία, 
καρτερία). αναπηρικός (επίθ.): σακατένγκο, -ι 

(= ανάπηρων, παλαβών) άνανδρα (επίρρ.): µπιµρουσσιµάσα 
ανανδρία: µπιµρουσσιπέ, ο   π.χ. σακατένγκι αραµπάβα = 

αναπηρικό καρότσι.  π.χ. µπιµρουσσιπέ σας καβά κάι 
κερντάν· τε λατζάς = ανανδρία ήταν 
αυτό που έκανες· να ντρέπεσαι. 

ανάπηρος (άκλ. επίθ.): σακάτι 
 π.χ. ατσχιλό σακάτι κατάρ 
µαρεµπάβα = έµεινε ανάπηρος από 
τον πόλεµο, σακάτι σαν ντα νασστί 
κερές-µπουκί; = ανάπηρος είσαι και 
δεν µπορείς να δουλέψεις; (σακάτι 
σ.α. παλαβός π.χ. σακάτι σι, νι 
τζανέλ σο πφενέλ = παλαβός είναι, 
δεν ξέρει τι λέει). 

 Αντίθ. µρουσσιπέ = ανδρεία, 
ανδρισµός. 
άνανδρος (επίθ.): 
µπιµρουσσιµάσκο,-ι. 
ανανεωµένος (µτχ.): νεβαρντό,-ί 
(κυριολ. καινουργηµένος) 
 Αντίθ. πουραρντό = παλιωµένος. 
ανανέωση: νεβαριπέ, ο (κυριολ. 
καινούργηµα) 

 Συνών. µπανγκό = παράλυτος, 
κουτσός, στραβός, σκυφτός.   

 Αντίθ. πουραριπέ = πάλιωµα. 
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αναπνευστικός (επίθ.): 
σολουφέσκο, -ι (= αναπνοής). 

 π.χ. κάι-µι-γκογκί-αταβάβ µε 
σικνιµάσκε µπροσσά = αναπολώ τα 
παιδικά µου χρόνια. αναπνέω (αµετβ. και µετβ. ρ.): 

σολούφο-λαβ (= αναπνοή παίρνω). αναπτήρας: τσακµάκο, ο 
 π.χ. κατάρ ε µπουτ τζιγκάρε µο 
σολούφο νασστί λαβ σαµπάλαην = 
απ’ τα πολλά τσιγάρα δεν µπορώ να 
αναπνεύσω το πρωί. 

 π.χ. χασαρντόµ µο τσακµάκο = 
έχασα τον αναπτήρα µου, (µτφ.) 
τσακµάκο σι καβά χουρντό = 
αναπτήρας (σπίρτο) είναι αυτό το 
παιδί (δηλ. είναι έξυπνο). αναπνοή: σολούφο, ο 
 (υποκ.): τσακµακίσι, ο.  π.χ. κχά(ν)ντελ κο σολούφο = 

µυρίζει η αναπνοή σου.  ανάριος: (βλ. αραιός). 
αναρωτιέµαι (αµετβ. ρ.): 
πουσσάµαν και πουτσάµαν 
(κυριολ.= ρωτώ τον εαυτό µου). 

 (βλ. και ανάσα). 
αναπνοούλα: (βλ. ανασούλα). 
ανάποδα (επίρρ.): τερσινέ 
 π.χ. τερσινέ βουραντάν κε 
τσοράπορα = ανάποδα φόρεσες τις 
κάλτσες σου, τερσινέ ασταρές λε = 
ανάποδα το κρατάς. 

 π.χ. πουτσάµαν σο κερντόµ λεσκέ 
ντα σι µάνσα χολιναλό = 
αναρωτιέµαι τι του έκανα και είναι 
µαζί µου θυµωµένος. 
ανάσα: σολούφο, ο αναπόδεικτος (επίθ.): 

µπισικανταρντό, -ι (σ.α. 
αφανέρωτος, αδιαφήµιστος) 

 π.χ. άτσι τε λαβ µο σολούφο, 
τσχι(ν)ντιλόµ = κάτσε να πάρω την 
ανάσα µου, κουράστηκα.  Αντίθ. σικανταρντό = 

αποδεδειγµένος, αναδεδειγµένος, 
αποκαλυµµένος, φανερωµένος, 
προβεβληµένος, επιδειγµένος). 

 (µτφ.) κατάρ η µπουτ µπουκί, 
σολούφο νασστί λαβ = από την 
πολλή δουλειά, ανάσα δεν µπορώ 
να πάρω. αναποδιά: τερσλίκο, ο 

 π.χ. σαό τερσλίκο σι καβά κάι λιά 
αµέν! = τι αναποδιά είναι αυτή που 
µας πήρε (βρήκε)! 

 (βλ. και αναπνοή). 
ανασαίνω: (βλ. αναπνέω). 
ανασήκωµα: (βλ. σήκωµα). 

αναποδιάρης: τέρσι-µανούςς, ο 
(κυριολ. ανάποδος άνθρωπος). 

ανασηκωµένος: (βλ. σηκωµένος). 
ανασηκώνοµαι: (βλ. σηκώνοµαι). 
ανασκάβω: (βλ. σκάβω). αναποδογυρίζω (µετβ. ρ.): 

τερσινέ-ιρισαράβ. ανασκαφή: (βλ. σκάψιµο). 
ανάσκελα (επίρρ.): οπρέµοσα αναποδογυρίζω (αµετβ. ρ.): 

τερσινέ-ιρισάαβ.  π.χ. οπρέµοσα πελό = ανάσκελα 
έπεσε (οπρέ = επάνω, µόσα = µε 
πρόσωπο ή µε στόµα, µούι = 
πρόσωπο, στόµα). 

ανάποδος (άκλ. επίθ.): τέρσι 
 π.χ. εµπουκάκε χολάολ· µπουτ 
τέρσι µανούςς σι = µε το παραµικρό 
θυµώνει· πολύ ανάποδος άνθρωπος 
είναι. 

 Αντίθ. τελέµοσα = µπρούµυτα. 
ανασκελώνοµαι (αµετβ. ρ.): 
οπρέµοσα-περάβ (κυριολ. 
ανάσκελα πέφτω). 

αναπολώ (αµετβ. ρ.): κάι-µι-
γκογκί-αταβάβ και κάι-µι-γκογκί-
α(ν)ταβάβ (κυριολ. στο µυαλό µου 
φέρνω) 

ανασκελώνω (µετβ. ρ.): 
οπρέµοσα-περαβάβ (οπρέµοσα = 
ανάσκελα, περαβάβ = γκρεµίζω, 
κατεδαφίζω) 
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αναχαιτίζοµαι (αµετβ. ρ.): 
ατσχαντάρντιαβ (σ.α. 
ανακόπτοµαι). 

 π.χ. α(ν)ντέ εκ ντουµούκ 
περαντάλε-οπρέµοσα = µε µια 
γροθιά τον ανασκέλωσε. 
ανασούλα: σολουφίσι,ο αναχαιτίζω (µετβ. ρ.): 

ατσχανταράβ (κυριολ. σταµατώ 
µετβ., σ.α. ανακόπτω). 

 π.χ. ε χουρντέσκο σολουφίσι = του 
µωρού η ανασούλα. 
αναστατώνω: (βλ. ξεσηκώνω). ανάχωµα: ανάχοµα,  η 
άναστρος (επίθ.): µπιτσερινένγκο, 
-ι 

 π.χ. πασσά ανάχοµα σι αµαρί 
µαλάβα = κοντά στο ανάχωµα είναι 
η γειτονιά µας.  Αντίθ. τσεριναλό = έναστρος, 

αστερωτός. αναχώρηση: σϋρντιπέ, ο (κυριολ. 
τράβηγµα) αναστεναγµός: (βλ. στεναγµός). 

αναστενάζω: (βλ. στενάζω).  Αντίθ. αβιπέ = ερχοµός, άφιξη. 
ανάστηµα: µπόι, ο αναχωρώ: σΰρνταβ (κυριολ. 

τραβώ).  π.χ. γκάντικιν σι κο µπόι; = πόσο 
είναι το ανάστηµά σου;, χαρνό σι 
λεσκό µπόι = κοντό είναι το 
αναστηµά του. 

 π.χ. νταά νι σϋρντά ο τιρένο; = 
ακόµα δεν αναχώρησε το τρένο; 
 Αντίθ. ιρισάαβ = επιστρέφω 
(αµετβ.), γυρίζω (αµετβ.).  Συνών. ουτσιπέ = ύψος. 

ανατέλλω: (βλ. βγαίνω). αναψυκτικό: αναπσικτικό, ο. 
ανατολή: ανατολί, η ανδράδελφος: (βλ. κουνιάδος). 

άνδρας: µρουςς (= το αρσενικό) και 
ροµ, ο (= Τσιγγάνος, σύζυγος, ο) 

 π.χ. ο κχαµ ικλέλ κατάρ  ανατολί = 
ο ήλιος βγαίνει από την ανατολή. 
ανατρέπω: (βλ. αναποδογυρίζω).  π.χ. µρουςς σι ο τζουκέλ = άνδρας 

(αρσενικό) είναι το σκυλί, καγιά 
µπουκί σι ε µρουσσένγκε = αυτή η 
δουλειά είναι για τους άνδρες, πε 
ροµέσα αβιλί = µε τον άνδρα της 
ήρθε, νταά νι αβιλό κο ροµ κατάρ 
µπουκί; = ακόµη δεν ήρθε ο άνδρας 
σου από τη δουλειά; 

ανατριχιάζω (αµετβ. ρ.): µπαλο- 
σάαβ και ζαροσάαβ 
 π.χ. µπαλοσάαβ σάντε κάι 
ασσουνάβ κανταλά όρµπες = 
ανατριχιάζω µόνο που ακούω αυτά 
τα λόγια, ζαροσάιλοµ κατάρ ο σσιλ 
= ανατρίχιασα από το κρύο. 

 (υποκ.): µρουσσορό και ροµορό, ο  (ζαροσάαβ κυριολ. = ζαρώνω 
(αµετβ.)).  Αντίθ. τζουβλί = θηλυκό (το), 

γυναίκα, ροµνί = Τσιγγάνα, σύζυγος, 
η, γυναίκα. 

ανατριχίλα: µπαλοβιπέ και 
ζαροσαριπέ, ο 

ανδρεία: µρουσσιπέ, ο  (ζαροσαριπέ κυριολ. = ζάρωµα). 
άναυδος (επίρρ.): πουταρντέ-µόσα 
(= µε ανοιχτό το στόµα) 

 (βλ. και ανδρισµός). 
 Αντίθ. µπιµρουσσιπέ = ανανδρία. 
ανδρικός (επίθ.): µρουσσικανό,-ί  π.χ. πουταρντέ-µόσα ατσχιλόµ = 

άναυδος έµεινα.  π.χ. µρουσσικανέ µενία = ανδρικά 
παπούτσια. αναφαίρετος (επίθ.): 

µπιικαλιµάσκο, -ι.  (βλ. και αρσενικός). 
αναφέρω: (βλ. λέω).  Αντίθ. τζουβλικανό = γυναικείος, 

θηλυκός. αναχαίτηση: ατσχανταριπέ, ο 
(κυριολ. σταµάτηµα). ανδρισµός: µρουσσιπέ, ο 
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ανεβρίσκω: (βλ. βρίσκω, 
εντοπίζω). 

 π.χ. σικάβ µανγκέ κατέ κο 
µρουσσιπέ = δείξε µου εδώ τον 
ανδρισµό σου. ανέγγιχτος (επίθ.): µπιασταρντό,-ί 

(κυριολ. άπιαστος). ανδροπρέπεια: µρουσσικανιπέ, ο 
ανέγερση: βαζντιπέ, ο (κυριολ. 
σήκωµα).  

 Αντίθ. τζουβλιαριπέ = θηλυπρέπεια. 
ανεβάζω (α) (µετβ. ρ.): ικλαράβ 

ανεγείρω (µετβ. ρ.): βάζνταβ 
(κυριολ. σηκώνω). 

 π.χ. ικλάρ λε οπρέ = ανέβασέ τον 
επάνω. 

ανεγκέφαλος (επίθ.): 
µπιγκογκιάκο, -ι (= άµυαλος) 

 Αντίθ. φουλαράβ = κατεβάζω. 
ανεβάζω (β) (µετβ. ρ.): 
πι(ν)ντιρίαβ  Αντίθ. γκογκιαλό = µυαλωµένος, 

γκογκιαβέρ = λογικός, φρόνιµος.  π.χ. κα πι(ν)ντιρίαβ ε φιάτορα = θα 
ανεβάσω τις τιµές. ανέγνωρος (επίθ.): µπιπιντζαρντό,-

ί (σ.α. άγνωστος) ανεβαίνω (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
ικλάβ και πινάβ Συνών. γιαµπαντζίο = ξένος. 

Αντίθ. πιντζαρντό = γνώριµος, 
γνωστός. 

 π.χ. ικλάβ οπρά κοπάτσι = 
ανεβαίνω πάνω στο δέντρο, πι(ν)ντί 
ο φιάτο ε γκαζέσκο = ανέβηκε η 
τιµή του πετρελαίου, πινάβ οπρά 
µοτόρι = ανεβαίνω πάνω στο 
µηχανάκι. 

ανεκπαίδευτος: (βλ. αδίδακτος). 
ανέλπιδος (επίθ.): µπιοµουτέσκο,-ι 
(= χωρίς ελπίδα). 
ανεµιστήρας: περµανάβα και 
φούρντουνουσσκα, η (περµανάβα 
σ.α. έλικας). 

 (βλ. ικλάβ στα λήµµατα 
σκαρφαλώνω, βγαίνω, καβαλώ). 

ανεµοβλογιά: τσχελ, η  Αντίθ. φουλάβ = κατεβαίνω. 
ανέβασµα: ικλιπέ και πινιπέ, ο  π.χ. τσχελ σι καλά λολιµάτα κάι 

ικαλντά ο χουρντό = ανεµοβλογιά 
είναι αυτά τα κοκκινάδια που 
έβγαλε το παιδί. 

 (βλ. ικλιπέ στα λήµµατα έξοδος, 
σκαρφάλωµα, καβάληµα). 
 Συνών. ικλιστιπέ = άνοδος. 

άνεµος: (βλ. αέρας).  Αντίθ. φουλαριπέ = κατέβασµα. 
ανεβασµένος (µτχ.): ικλαρντό,-ί ανεµοστρόβιλος: µπενγκιαλί-

µπαλβάλ (= διαβολεµένος αέρας) 
και τζουνγκαλί-µπαλβάλ, η (= 
ύπουλος αέρας) 

 (βλ. και σκαρφαλωµένος). 
 Αντίθ. φουλαρντό = κατεβασµένος. 
ανεβοκατεβάζω (αµετβ. ρ.): 
ικλαράβ-φουλαράβ (= ανεβάζω 
κατεβάζω). 

 π.χ. σίγο α(ν)ντό κχερ τε ντεν, 
µπενγκιαλί-µπαλβάλ αβέλ = 
γρήγορα στο σπίτι να µπείτε, 
διαβολεµένος αέρας 
(ανεµοστρόβιλος) έρχεται. 

ανεβοκατεβαίνω (αµετβ. ρ.): 
ικλάβ-φουλάβ (= ανεβαίνω, 
κατεβαίνω) 

ανενηµέρωτος (επίθ.): 
µπιτζανγκλαρντό,-ί 

 π.χ. ικλάβ-φουλάβ ε µερντεφέα = 
ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες. 
ανεβοκατέβασµα: ικλαριπέ-
φουλαριπέ, ο (= ανέβασµα 
κατέβασµα). 

 Αντίθ. τζανγκλαρντό = 
ενηµερωµένος, πληροφορηµένος. 
ανέντιµος: (βλ. αδιάντροπος). 

ανέβρετος: (βλ. άβρετος). ανεντροπιά: (βλ. αδιαντροπιά). 
ανεβρίσκοµαι: (βλ. βρίσκοµαι, 
εντοπίζοµαι). 

ανεντρόπιαστος (επίθ.): 
µπιλατζανταρντό, -ι 
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 Αντίθ. λατζανταρντό = 
ντροπιασµένος. 
ανεξαρτησία: (βλ. ελευθερία). 
ανεξάρτητος: (βλ. ελεύθερος). 
ανεπιβεβαίωτος: (βλ. 
απιστοποίητος). 
ανεπισκεύαστος (επίθ.): 
µπικερνταρντό, -ι (σ.α. 
αδηµιούργητος, άχτιστος, 
άφτιαχτος) 
 Αντίθ. κερνταρντό = 
επισκευασµένος, φτιαγµένος, 
χτισµένος, δηµιουργηµένος. 
ανεπρόκοπος: (βλ. ρέµπελος). 
ανεργία: µπιµπουκιπέ, ο. 
άνεργος (επίθ.): µπιµπουκιάκο,-ι 
 π.χ. γεκ µπροςς µπιµπουκιάκο 
ατσχιλόµ = ένα χρόνο άνεργος 
έµεινα. 
ανερεύνητος (επίθ.): µπιροντό, -ι 
(σ.α. άψαχτος, αγύρευτος) 
 Αντίθ. ροντό = ερευνηµένος, 
ψαγµένος. 
ανερευνώ: (βλ. ερευνώ). 
άνεση (α) (άκλ. επίθ., επίρρ. και 
ουσ.): ραάτι, ο (σ.α. άνετος, άνετα) 
 π.χ. ρακχαντάν κο ραάτι κατέ = 
βρήκες την άνεσή σου εδώ, σόσκε 
νάι σαν ραάτι πασσά µά(ν)ντε; = 
γιατί δεν είσαι (νιώθεις) άνετος 
κοντά µου; νακχαβές ραάτι καλέ 
παρένσα κάι λες; = περνάς άνετα µ’ 
αυτά τα λεφτά που παίρνεις; 
άνεση (β): ραατλούκο, ο 
 π.χ. µο ραατλούκο αρακχαντόµ 
κατέ! = την άνεση µου βρήκα εδώ! 
 Αντίθ. ραα(τ)σϋζλΰκο = αβολεψιά, 
ανησυχία. 
άνετα: (βλ. άνεση). 
ανέτοιµος (α) (επίθ.): 
µπιλατσχαρντό,-ί (κυριολ. 
ακαλυτέρευτος, σ.α. ατακτοποίητος, 
αγιάτρευτος, αβελτίωτος, 
αδιόρθωτος, απεριποίητος). 
 Αντίθ. λατσχαρντό = 
καλυτερευµένος, έτοιµος, 

τακτοποιηµένος, γιατρεµένος, 
βελτιωµένος, διορθωµένος, 
περιποιηµένος. 
ανέτοιµος (β) (άκλ. επίθ.): 
µπιαζούρο  
 Αντίθ. αζούρο = έτοιµος, έτοιµα.  
άνετος: (βλ. άνεση). 
άνευ: (βλ. χωρίς). 
ανέυρεση: αρακχαηπέ, ρακχαηπέ 
και ακχαηπέ, ο (σ.α. εύρεση, 
εντοπισµός). 
ανεύρετος: άβρετος. 
ανευρίαστος (επίθ.): µπιχολιναλό, 
-ι 
 Αντίθ. χολιναλό = νευριασµένος, 
θυµωµένος, εκνευρισµένος, 
τσατισµένος. 
ανέφελος (επίθ.): 
µπιµπουλουτένγκο,-ι 
 π.χ. µπιµπουλουτένγκι αβάβα = 
ανέφελος καιρός. 
 Αντίθ. µπουλουτλού = νεφελώδης, 
συννεφώδης, συννεφιασµένος. 
ανέχοµαι: (βλ. αντέχω, υποφέρω). 
ανήκουστος (επίθ.): 
µπιασσου(ν)ντό, -ί (σ.α. άσηµος) 
ανηξερία: µπιτζανγκλιπέ, ο (= 
αγνωσία) 
 (τζανγκλιπέ = γνώση, τζανάβ = 
ξέρω) και µπιτζανιπέ,ο (τζανιπέ = 
γνώση). 
 Συνών. µπισικλιπέ = αµάθεια. 
ανήξερος (επίθ.): µπιτζανγκλό,-ί 
 π.χ. καβά τζανέλ σο κερντιλό, αµά 
κερέλπες αµένγκε µπιτζανγκλό = 
αυτός ξέρει τι έγινε, αλλά µας 
παριστάνει τον ανήξερο. (σ.α. 
άγνωστος). 
ανησυχία: ραα(τ)σϋζλΰκο, ο (σ.α. 
αβολεψιά) 
 π.χ. ασταρντά µαν ραα(τ)σϋζλΰκο 
= µ’ έπιασε ανησυχία.  
ανήσυχα: (βλ. ανήσυχος).  
ανήσυχος (άκλ. επίθ. και επίρρ.): 
ραα(τ)σΰζι (σ.α. ανήσυχα) 
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ανθίζω (α) (αµετβ. ρ.): 
λουλουγκιάβαβ (= λουλουδίζω) 

 π.χ. σόσκε σαν ραα(τ)σΰζι; = γιατί 
είσαι ανήσυχος(-η); 
 Αντίθ. ραάτι = ήσυχος, άνετος, 
άνετα, άνεση. 

 π.χ. λουλουγκιάιλε ε κοπάτσα = 
άνθισαν τα δέντρα. 

ανησυχώ (α) (αµετβ. ρ.): ανισιχία - 
ασταρντάµαν (= ανησυχία µ' 
έπιασε) και ανισιχία - σίµαν (= έχω 
ανησυχία) 

ανθίζω (β) (αµετβ. ρ.): µπαχάρα-
ικαλάβ (= άνθη βγάζω) 
 π.χ. µπαχάρα-ικαλντά η παντεµιλίν 
= άνθισε η αµυγδαλιά. 
ανθοπωλείο: λουλουγκένγκο-
ντικιάνο και λουλουγκένγκο-
ντουκιάνο, ο (κυριολ. λουλουδιών 
µαγαζί). 

 π.χ. ανισιχία - ασταρντάµαν, σόσκε 
ιν αβιλό νταά; = ανησύχησα, γιατί 
δεν ήρθε ακόµη; 
ανησυχώ (β) (αµετβ. ρ.): 
ραα(τ)σΰζι-σοµ (= ανήσυχος είµαι) ανθοπώλης: λουλουγκιατζίο και 

λουλουγκατζίο  (κυριολ. 
λουλουδάς). 

 π.χ. ραα(τ)σΰζι-σοµ κάι νι αβιλό 
νταά µο τσχαβό = ανησυχώ που δεν 
ήρθε ακόµα ο γιος µου. ανθοπώλισσα: λουλουγκιατζίκα 

και λουλουγκατζίκα, η (κυριολ. 
λουλουδού). 

ανηφόρα (α): τεπάβα, η 
 π.χ. κάι καβά ντροµ σι µπουτ 
τεπάβε = σ’ αυτό το δρόµο 
υπάρχουν πολλές ανηφόρες. 

άνθος  (α): λουλουγκί, η. 
άνθος (β): µπαχάρι, ο 

ανηφόρα (β): ανιφόρα, η  π.χ. ε παντεµιλινάκε µπαχάρα = τα 
άνθη της αµυγδαλιάς.  π.χ. µπαρί ανιφόρα σι ανγκλά 

αµέ(ν)ντε = µεγάλη ανηφόρα 
υπάρχει µπροστά µας. 

ανθρωπάκι: µανουσσορό, ο. 
ανθρωπιά: µανουσσιπέ, ο 

 Αντίθ. κατιφόρα = κατηφόρα.   π.χ. εµπούκα µανουσσιπέ τε 
αβέλας τουτ νά κα κερέσας καβά = 
λίγη ανθρωπιά αν είχες, δε θα το 
έκανες αυτό, (µανουσσιπέ 
σ.α.συγγένεια, φιλανθρωπία). 

ανηφορίτσα: τεπαβίσα, η. 
ανηψιά (α): ονούκα, η. 
ανηψιά (β): πφαλέσκι-τσχέι,η (= 
αδελφού κόρη), πφάκι-τσχέι, η (= 
αδελφής κόρη) και πφεάκι-τσχέι, η 
(= αδελφής κόρη). 

 Αντίθ. µπιµανουσσιπέ = 
απανθρωπιά. 

ανηψιός (α): ονούκο, ο. ανθρώπινος (επίθ.): 
µανουσσικανό,-ί, µανουσσανό,-ί 
και µανουσσέσκο,-ι 

ανηψιός (β): πφαλέσκο-τσχαβό, ο 
(= αδελφού γιος), πφάκο-τσχαβό, ο 
(= αδελφής γιος) και πφεάκο-
τσχαβό, ο (= αδελφής γιος) 

 π.χ. µανουσσέσκι ντουκ = 
ανθρώπινος πόνος (µανουσσικανό 
σ.α. ανθρωπιστικός).  π.χ. µε πφαλέσκο-τσχαβό σι καβά 

= ο ανηψιός µου είναι αυτός. (κατά 
λέξη: του αδελφού µου ο γιος είναι 
αυτός), µε πφάκο-τσχαβό αβιλό = ο 
ανηψιός µου ήρθε (κατά λέξη: της 
αδελφής µου ο γιος ήρθε). 

ανθρωπιστικός (επίθ.): 
µανουσσιµάσκο,-ι και 
µανουσσικανό,-ί (µανουσσικανό 
σ.α. ανθρώπινος). 
ανθρωποειδής (επίθ.): 
µανουσσέσκο, -ι (σ.α. ανθρώπινος, 
µανουσσέσκο, -ι είναι η γενική 
πτώση του ενικού της λέξης 
µανούςς, ο = άνθρωπος). 

άνθηση: λουλουγκένγκο-
πουταριπέ, ο (= λουλουδιών 
άνοιγµα). 
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άνθρωπος: µανούςς, ο άνοιγµα (β): πουταρνταριπέ, ο (από 
το ρ. πουταρνταράβ, βλ. ανοίγω (γ))  π.χ. ο µανούςς ε µανουσσέσταρ 

τρασσάλ ντα λατζάλ = ο άνθρωπος 
από τον άνθρωπο φοβάται και 
ντρέπεται, σαό µανούςς σαν του; 
νασστί ακχιαράβ τουτ = τι 
άνθρωπος είσαι εσύ; δεν µπορώ να 
σε καταλάβω (µανούςς σ.α. 
συγγενής, βλ. και συγγενής). 

 π.χ. πουταρνταριπέ µανγκέλ ε 
µοτορέσκι µάκινα = άνοιγµα θέλει 
ο κινητήρας της µοτοσυκλέτας. 
ανοιγµένος (α): (βλ. ανοιχτός). 
ανοιγµένος (β) (µτχ.): 
πουταρνταρντό, -ί (από το ρ. 
πουταρνταράβ, βλ. ανοίγω (γ)). 
ανοιγοκλείνω (µετβ. ρ.): 
πουταράβ-πφά(ν)νταβ (= ανοίγω 
κλείνω). 

 Συνών. τζονό και τζενό = άτοµο. 
ανθρωπότητα: µανουσσικανιπέ, ο 
ανθώ: (βλ. ανθίζω). 
ανίσχυρος (επίθ.): µπιζουραλό, -ί 
και µπικουβετέσκο, -ι (σ.α. 
αδύναµος) 

ανοίγοµαι: (βλ. ξανοίγοµαι, ανοίγω 
(αµετβ.)). 
ανοίγω (α) (αµετβ. ρ.): 
πουτάρντιαβ  π.χ. ο ζουραλό οπρά ε 

µπιζουραλέσκο ντουµό µαρνό χαλ 
= ο ισχυρός πάνω στου ανίσχυρου 
την πλάτη ψωµί τρώει (τον 
εκµεταλλεύεται). 

 π.χ. πουτάρντολ µο γκι, κάνα 
ντικχάβ τουτ = ανοίγει η ψυχή µου, 
όταν σε βλέπω, πουτάρντιλι λεσκί 
µπαχ = άνοιξε η τύχη του. 

 Αντίθ.  ζουραλό και κουβετλίο = 
δυνατός, ισχυρός. 

 Αντίθ. πφα(ν)ντιάβ = κλείνω 
(αµετβ.), φυλακίζοµαι, δένοµαι. 

ανοδικός (επίθ.): ικλικανό,-ί και 
ικλιστικανό,-ί 

ανοίγω (β) (µετβ. ρ.): πουταράβ 
και πουτράβ 

 Αντίθ. φουλικανό, φουλιστικανό = 
καθοδικός. 

 π.χ. πουτάρ η πέντζεραβα τε λας 
εµπούκα µπαλβάλ = άνοιξε το 
παράθυρο να πάρουµε λίγο αέρα, 
πουτάρεν µανγκέ ντροµ τε νακχάβ 
= ανοίξτε µου δρόµο να περάσω, 
λατσχό κάι πουταρντόµ κε γιακχά 
ντα ικαλές γεκ παρτσάβα µαρνό = 
καλά που σου άνοιξα τα µάτια και 
βγάζεις ένα κοµµάτι ψωµί. 

άνοδος (α): ικλιπέ, ο (σ.α. 
ανέβασµα, σκαρφάλωµα, ανάβαση, 
καβάληµα). 
 Αντίθ. φουλιπέ και φουλιστιπέ = 
κάθοδος, κατάβαση. 
άνοδος (β): ικλιστιπέ, ο 
 Αντίθ. φουλιπέ = κάθοδος, 
κατάβαση.  Αντίθ. πφά(ν)νταβ = κλείνω (µετβ.), 

δένω, φυλακίζω. άνοδος (γ): πινιπέ, ο (σ.α. 
ανέβασµα, ανάβαση). ανοίγω (γ) (ενεργ. διαµ. ρ.): 

πουταρνταράβ (= βάζω να ανοίξει-
ουν, βάζω να λύσει-ουν, κάνω να 
ανοίξει-ουν, κάνω να ανοιχτεί-ούν) 

ανόητος: (βλ. βλάκας). 
ανόθευτος (α) (άκλ. επίθ.): τεµίζι 
(κυριολ. καθαρός). 
 Συνών. άσι και χάσι = γνήσιος, 
αυθεντικός. 

 π.χ. κα πουταρνταράβ λεστέ ε 
τοµαφιλέσκι µάκινα = θα τον βάλω 
να ανοίξει τον κινητήρα του 
αυτοκινήτου, κα πουταρνταράβ 
λεσκέ γιακχά, κα πφιρνανταράβ λε 
= θα τον κάνω να ανοίξει τα µάτια 
του, θα τον πονηρέψω. 

ανόθευτος (β): (βλ. γνήσιος). 
άνοιγµα (α): πουταριπέ, ο (σ.α. 
λύσιµο). 
 Αντίθ. πφα(ν)ντιπέ = κλείσιµο, 
δεσιµο, φυλακή. 

  
 



 72

 Αντίθ. πφα(ν)νταράβ = βάζω να 
κλείσει-ουν, κάνω να κλείσει-ουν, 
κάνω να κλειστεί-ούν, φυλακίζω, 
βάζω να δέσει-ουν, κάνω να δέσει-
ουν, κάνω να δεθεί-ούν, βάζω να 
βουλώσει-ουν, κάνω να βουλωθεί-
ούν 
ανοίκιαστος (επίθ.): µπικιραβάκο,-
ι 
 π.χ. µπικιραβάκο σι καβά κχερ = 
ανοίκιαστο είναι αυτό το σπίτι. 
 Αντίθ. κιραλαµούσσι = 
νοικιασµένος. 
ανοικοκύρευτος (επίθ.): 
µπινικοκιρλίο, -ίκα 
 Αντίθ. νικοκιρλίο = 
νοικοκυρεµένος, νοικοκυρίστικος, 
νικοκίρι = νοικοκύρης. 
ανοικοκυρεψιά: µπινικοκιρλίκο, ο 
 Αντίθ. νικοκιρλίκο = 
νοικοκυροσύνη, νοικοκυριό. 
άνοιξη: άνιξι, η 
 π.χ. αβιλί η άνιξι = ήρθε η άνοιξη. 
ανοιχτήρι: ανατάρι και νατάρι, ο 
 π.χ. ντε µα(ν)ντέ ο νατάρι, τε 
πουταράβ ο γκαζόζι = δώσε µου το 
ανοιχτήρι, να ανοίξω την γκαζόζα 
 (βλ. και κλειδί). 
ανοιχτόκαρδος (επίθ.): πουταρντέ-
γκέσκο,-ι (κυριολ. = ανοιχτόψυχος). 
ανοιχτοµάτης (επίθ.): πουταρντέ-
γιακχάκο,-ι 
 π.χ. πουταρντέ-γιακχάκο τε 
κερντός, τε να χοχάντος = 
ανοιχτοµάτης να γίνεις, να µην 
ξεγελιέσαι. 
 Συνών. µπουτζανγκλό = πολύξερος, 
έξυπνος. 
ανοιχτός (µτχ. ως επίθ.): 
πουταρντό,-ί (σ.α. ανοιγµένος) 
 π.χ. πουταρντό µουκλάς ε 
κχερέσκο ουντάρ = ανοιχτή άφησε 
την πόρτα του σπιτιού, σο 
ασσου(ν)ντόµ καλά πφερασά 
πουταρντέ µόσα ατσχιλόµ = µε το 

που άκουσα αυτά τα λόγια 
µ’ανοιχτό το στόµα έµεινα. 
 Αντίθ. πφα(ν)ντό = κλειστός, 
δεµένος, φυλακισµένος. 
ανοιχτόστοµος (επίθ.): πουταρντέ-
µόσκο,-ι (σ.α. ακριτόµυθος) 
 π.χ. µπουτ πουταρντέ-µόσκο σαν· 
γκαραντι(ν)ντί όρµπα νασστί 
ασταρές α(ν)ντό κο γκι = πολύ 
ανοιχτόστοµος είσαι· κρυφή 
κουβέντα δεν  
µπορείς να κρατήσεις στην ψυχή 
σου. 
 Αντίθ. πφα(ν)ντέ-µόσκο = 
κλειστόστοµος, εχέµυθος. 
ανοιχτοσύνη: πουταρντιπέ και 
ατσικλούκο, ο (σ.α. απλωσιά, 
εξοχή, ύπαιθρος). 
ανοιχτοχέρης (επίθ.): πουταρντέ-
βαστέσκο,-ι 
 π.χ. πουταρντέ-βαστέσκο σαν, 
ο(ν)ντάν νάι τουτ παρέ = 
ανοιχτοχέρης είσαι, γι’ αυτό δεν 
έχεις λεφτά. 
 Αντίθ. µπιζζάι, τσινγκούνι = 
τσιγκούνης, φιλάργυρος. 
 Συνών. χουβαρντάβα = 
χουβαρντάς. 
ανοιχτόχρωµος (επίθ.): πουταρντέ-
ρενκέσκο, -ι 
ανοιχτωσιά: (βλ. ανοιχτοσύνη). 
ανόµοιος: (βλ. αλλιώτικος, 
διαφορετικός). 
ανονείρευτος (επίθ.): 
µπισουνένγκο, -ι. 
άνοστος: (βλ. άγευστος). 
ανούσιος (επίθ.): µπινταντιάκο,-ι 
 (σ.α. άγευστος, άνοστος, νταντία 
και ντάντι = γεύση, νοστιµιά, 
ουσία) 
 π.χ. µπινταντιάκε πφερασά = 
ανούσια λόγια. 
 (βλ. και άγευστος). 
ανταγωνίζοµαι: (βλ. αγώνας (β)). 
ανταγωνισµός: (βλ. αγώνας (β)). 
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ανταγωνιστικός: (βλ. 
αγωνιστικός). 

αντέχω (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
νταϊανίαβ (προφ. µε συνίζηση ια) 
(σ.α. στηρίζοµαι). ανταλλαγή: τράνπα, η (= 

ανταλλαγή ειδών).  π.χ. τσχι(ν)ντιλόµ, νασστί 
νταϊανίαβ αβέρ = κουράστηκα, δεν 
µπορώ να αντέξω άλλο, νασστί 
νταϊανίαβ τουτ, µπουτ µορµισαρές 
= δεν µπορώ να σ’ αντέξω , πολύ 
γκρινιάζεις. 

ανταλλάσσω (µετβ. ρ.): τράνπα-
κεράβ (= ανταλλαγή κάνω) 
 π.χ. µανγκές τε κεράς-τράνπα 
αµαρέ σαάτορα; = θέλεις να 
ανταλλάξουµε τα ρολόγια µας; 
ανταλλακτικό: παρτσάβα, η 
(κυριολ. = κοµµάτι) 

αντζούγια: λονγκλό-µατσχό και 
λο(ν)ντό-µατσχό, ο (λονγκλό και 
λο(ν)ντό = παστός, αλµυρός, 
µατσχό = ψάρι) 

 π.χ. γκελό κάι Σελανίκο τε κινέλ ε 
µακινάκε παρτσάβε = πήγε στη 
Θεσσαλονίκη να αγοράσει τα 
ανταλλακτικά της µηχανής 
(κινητήρα). 

 π.χ. λιόµ µανγκέ λονγκλέ-µατσχέ, 
τε παβ καϊέκ ρακία = πήρε για µένα 
αντζούγιες, να πιω κανένα ούζο. 

ανταµώνοµαι: (βλ. συναντιέµαι). αντί (πρόθ.): α(ν)ντί 
ανταµώνω: (βλ. συναντώ).  π.χ. α(ν)ντί τε αβέλ βο, του αβιλάν; 

= αντί να έρθει αυτός, εσύ ήρθες; αντάρτης: α(ν)ντάρτι, ο 
αντικρύζω (επίρρ.): µαµουϊάλ-
ντικχάβ (προφ. µε συνίζηση ια) και 
µαµουγιάλ-ντικχάβ (κυριολ. 
αντίκρυ βλέπω). 

 π.χ. ρά(ν)ντε τουτ µο, σαρ 
α(ν)ντάρτι κερντιλάν = ξυρίσου ρε, 
σαν αντάρτης έγινες. 
αντάρτικο (το): α(ν)νταρτλούκο, ο 

αντιληπτός (γίνοµαι) (αµετβ. ρ.): 
ακχιάρντιαβ 

 π.χ. ατσχιλό µπανγκό κάι 
α(ν)νταρτλούκο = έµεινε παράλυτος 
στο αντάρτικο, (σ.α. η περίοδος του 
ανταρτοπολέµου, π.χ. µπουτ 
σϋρντάµ κάι α(ν)νταρτλούκο = 
πολλά τραβήξαµε στην περίοδο του 
ανταρτοπολέµου). 

 π.χ. ποτσοράλ τζα, τε να 
ακχιάρντος = από κρυφά πάνε, να 
µη γίνεις αντιληπτός (βλ. και 
κατανοούµαι). 
αντίγραφο: κόπια, η. 

αντάρτικος (επίθ.): 
α(ν)νταρτένγκο, -ι 

αντιεµετικός (επίθ.): 
τσχαντιµάσκο,-ι και 
τσχαγκιµάσκο,-ι  π.χ. α(ν)νταρτένγκε πούσσκε = 

αντάρτικα όπλα.  π.χ. ο ντοκτόρι, ντιά λε 
τσχαντιµάσκε άπορα για τε να 
τσχάντελ = ο γιατρός, του έδωσε 
αντιεµετικά χάπια για να µη 
ξερνάει. 

αντάρτισσα: α(ν)ντάρτκα, η 
ανταρτοπόλεµος (α): 
α(ν)νταρτένγκι-τσινγκάρ, η. 
ανταρτοπόλεµος (β): 
α(ν)νταρτένγκι-µαρεµπάβα, η. αντίθετα: (βλ. ανάποδα). 
ανταύγεια: (βλ. φως (β)). αντίθετος: (βλ. ανάποδος). 
άντε (επιφών.): άντε αντίκα: α(ν)τίκα, η 
 π.χ. άντε τζάβταρ =  άντε φεύγω, 
άντε, σο κερές νταά; = άντε, τι 
κάνεις ακόµα; 

 π.χ. α(ν)τίκα σι καβά τοφαφίλι = 
αντίκα είναι αυτό το αυτοκίνητο, 
(µτφ.) τζανές σο α(ν)τίκα σι καβά; 
µπικνέλ τουτ ντα κινέλ τουτ = 
ξέρεις τι αντίκα (πολύπειρος, 
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αντρισµός:(βλ. ανδρισµός). πονηρός) είναι αυτός; σε πουλάει 
και σ' αγοράζει. αντρόπιαστος (επίθ.): 

µπιλατζανταρντό,-ί αντικαθιστώ: (βλ. αλλάζω (µετβ.)). 
αντικρινός (επίθ.): µαµουγιαλτνό,-
ί και µαµουϊτνό,-ί 

 Αντίθ. λατζανταρντό = 
ντροπιασµένος, προσβεβληµένος, 
εξευτελισµένος.  π.χ. ο µαµουγιαλτνό κχερ σι µε 

πφαλέσκο = το αντικρινό σπίτι είναι 
του αδερφού µου. 

άντυτος (επίθ.): µπιβουραντό,-ί 
 π.χ. µπιβουραντό σι ο χουρντό = 
άντυτο είναι το µωρό. αντίκρυ: (βλ. απέναντι). 

αντιλαµβάνοµαι: (βλ. κατανοώ, 
καταλαβαίνω). 

 (βλ. και αφόρετος), (σ.α. 
κακοντυµένος). 

αντιληπτός: (βλ. κατανοητός).  Αντίθ. βουραντό = ντυµένος, 
φορεµένος. αντίληψη: (βλ. κατανόηση). 

αντίξοος: (βλ. δύσκολος).  Συνών. νανγκό = γυµνός. 
αντιξοότητα: (βλ. δυσκολία). ανύπαντρος: (βλ. άγαµος). 
αντίσκηνο (α) : σάρα, η ανύπαρκτος (επίθ.): µπισιντό, -ί 

 Αντίθ. σιντό = υπαρκτός.  π.χ. κον µπεσσέλ α(ν)ντέ καγιά 
σάρα; = ποιος κάθεται (κατοικεί) σ’ 
αυτό το αντίσκηνο; 

ανυπεράσπιστος (επίθ.): 
µπιαρκαβάκο,-ι 
 Συνών. µπιγιαρντουµέσκο = 
αβοήθητος.  

 (βλ. οµόηχο σάρα = υστερία). 
αντίσκηνο (β): τσαντΰρι, ο  

ανυπόφορος: (βλ. ατράβηχτος, 
αβάσταχτος). 

 π.χ. α(ν)ντό τσαντΰρι γκαραντά η 
πούσσκα = µες στο αντίσκηνο 
έκρυψε το όπλο. ανυποψίαστα (επίρρ.): 

µπιεσσκιλέσα (= χωρίς υποψία). (υποκ.) τσαντϋρίσι, ο.  
αντοχή (α): τακάτι, ο  ανυποψίαστος (επίθ.): 

µπιεσσκιλέσκο, -ι.  π.χ. τσχι(ν)ντιλόµ, νάι µαν αβέρ 
τακάτι = κουράστηκα, δεν έχω άλλη 
αντοχή. 

ανύστακτος (επίθ.): 
µπιλι(ν)ντραλό,-ί 
 Συνών. µπιλι(ν)ντράκο = 
ξάγρυπνος. 

 (τακάτι σ.α. σωµατική δύναµη, π.χ. 
νάι µαν τακάτι τε ουσστάβ οπρέ = 
δεν έχω δύναµη να σηκωθώ 
επάνω). 

 Αντίθ. λι(ν)ντραλό = νυσταγµένος. 
ανυψώνοµαι: (βλ. υψώνοµαι). 

αντοχή (β): α(ν)ντοχί, η ανυψώνω: (βλ. υψώνω). 
ανυψωµένος: (βλ. υψωµένος).  π.χ. σίµαν µπουτ α(ν)τοχί κάι 

νασσιπέ = έχω πολλή αντοχή στο 
τρέξιµο. 

ανύψωση: (βλ. ύψωση). 
άνω: (βλ. επάνω). 
ανώδυνα (επίρρ.): µπιντουκχάσα 
(κυριολ. = χωρίς πόνο) 

αντράκλας: ζουραλό-µπρουςς, ο 
(κυριολ. δυνατός άντρας). 
άντρας: (βλ. άνδρας).  π.χ. µπιντουκχάσα µπια(ν)ντάς = 

ανώδυνα γέννησε. αντράκι: µρουσσορό, ο  
ανώδυνος (α) (επίθ.): 
µπιντουκχάκο,-ι 

 (υποκ. της λέξης µρουςς = άνδρας, 
αρσενικό,το). 
αντριεύω (αµετβ. ρ.): µρουςς - 
κερντιάβ (= άνδρας γίνοµαι). 

 Αντίθ. ντουκχανταριµάσκο = 
επώδυνος, οδυνηρός. 

αντρίκειος: (βλ. ανδρικός). 
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ανώφελα (επίρρ.): φαϊντασΰζι (σ.α. 
ανώφελος). 

ανώδυνος (β) (επίθ.): 
µπιντουκχάκο, -ι. 
άνωθεν (επίρρ.): οπράλ ανώφελος (άκλ. επίθ.): φαϊντασΰζι 

και (επιθ.) µπιφαϊνταβάκο,-ι  Αντίθ. τελάλ και ταλάλ = κάτωθεν. 
άνω-κάτω (επίρρ.): ντάρµα-
ντουµάν και νταρ-ντουµάν 

 π.χ. σο ντα τε κερές ακανά, 
φαϊντασΰζι σι = ό,τι και να κάνεις 
τώρα, ανώφελο είναι.  π.χ. κερντιλόµ ντάρµα-ντουµάν = 

έγινα άνω-κάτω, κερντόµ λε 
ντάρµα-ντουµάν = τον έκανα άνω-
κάτω, κερντέ ο κχερ ντάρµα-
ντουµάν κε χουρντέ = έκαναν το 
σπίτι άνω-κάτω τα παιδιά σου. 

 Αντιθ. φαϊνταλίο = ωφέλιµος.  
αξεπέραστος: µπινακχαντό,-ί 
(κυριολ. = απέραστος) 
 Αντίθ. νακχαντό = περασµένος, 
ξεπερασµένος. 
αξεπλήρωτος: (βλ. απλήρωτος). ανωµαλία (σεξουαλική): 

ανοµαλία, η. αξεπούλητος: (βλ. απούλητος). 
ανώνυµος (επίθ.): µπιαλαβέσκο,-ι 
(κυριολ. χωρίς όνοµα). 

αξεσήκωτος (επίθ.): 
µπιβαζντι(ν)νταρντό, -ι (σ.α. 
ασήκωτος) ανώριµος (επίθ.): µπικερντό,-ί 

(κυριολ. αγίνωτος) και τζαήλι,-κα 
(χρησιµοποιείται µόνο για 
πρόσωπα) 

 Αντίθ. βαζντι(ν)νταρντό = 
ξεσηκωµένος, σηκωµένος. 
αξεσκέπαστος: (βλ. ξεσκέπαστος, 
ασκέπαστος)  π.χ. µπικερντέ τσιρισσά = ανώριµα 

κεράσια, µπαρό µρουςς κερντιλό, 
νταά τζαήλι σι = µεγάλος άνδρας 
έγινε, ακόµα ανώριµος είναι. 

αξεσκόνιστος (επίθ.): µπικοσλό, -ί 
(σ.α. ασκούπιστος, ακαθάριστος, 
ασφουγγάριστος) 

 Αντίθ. κερντό = γινωµένος, 
φτιαγµένος, ώριµος. 

 Αντίθ. κοσλό = ξεσκονισµένος, 
σκουπισµένος, καθαρισµένος, 
σφουγγαρισµένος. ανωριµότητα: τζαη(λ)λίκο, ο 
αξεσουάρ: ακσεσουάρ, ο   π.χ. σα καλέν κερέλ λεν κατάρ ο 

τζαη(λ)λίκο = όλα αυτά τα κάνει 
από ανωριµότητα. 

 π.χ. τοµαφιλένγκε ακσεσουάρ = 
αξεσουάρ αυτοκινήτων. 

ανώτατος: (βλ. ύψιστος). αξεφλούδιστος (επίθ.): 
µπιουζζαρντό, -ί (σ.α. άγδαρτος) ανώτερος (α) (επίθ.): οπρικνό,-ί 

(κυριολ. ο από πάνω).  π.χ. µπιουζζαρντό αρνό = 
αξεφλούδιστο αβγό  π.χ. ρόντε κάι οπρικνό ράφο = 

ψάξε στο από πάνω ράφι.  Αντίθ. ουζζαρντό = 
ξεφλουδισµένος, γδαρµένος, 
αποφλοιωµένος. 

 Αντίθ. τελουτνό = κατώτερος. 
ανώτερος (β) (άκλ. επίθ.): υστύνυ, 
(τα υ προφ. όπως το γαλλικό u) αξεφόρτωτος (α) (επίθ.): 

µπιφουλαρντό, -ί (κυριολ. 
ακατέβατος) 

 π.χ. του υστύνυ σαν λέσταρ ντα 
πρασάς λε; = εσύ ανώτερος είσαι 
απ’ αυτόν και τον κοροϊδεύεις;  Αντίθ. φουλαρντό = κατεβασµένος, 

ξεφορτωµένος, ξεφουσκωµένος. ανωτερότητα (α): οπριπέ, ο 
αξεφόρτωτος (β) (επίθ.): 
µπιτσουτσαρντό, -ί (κυριολ. µη 
αδειασµένος) 

 Αντίθ. τελουτνιπέ = κατωτερότητα. 
ανωτερότητα (β): υστυνλύκο, ο 
 (τα υ προφ. όπως το γαλλικό u). 
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 Αντίθ. τσουτσαρντό = αδειασµένος, 
εκκενωµένος. 

 π.χ. ασκεριαβάκο ζαµπίτι µανγκέλ 
τε κερντόλ, κάνα κα µπαρόλ = 
αξιωµατικός στρατού θέλει να γίνει, 
όταν µεγαλώσει. 

αξέχαστος: (βλ. αλησµόνητος). 
αξηµέρωτος (επίθ.): 
µπιγκιβεσαρντό, -ί αξυλοκόπητος (επίθ.): µπιµαρντό,-

ι (= άδαρτος)  Αντίθ. γκιβεσαρντό = ξηµερωµένος 
αξία (α): ακσία, η  Αντίθ. µαρντό = δαρµένος, 

ξυλοκοπηµένος.  π.χ. µι ακσία νι τζανγκλάν = την 
αξία µου δεν ήξερες. αξύριστος (επίθ.): µπιρα(ν)ντό,-ί 
αξία (β): κϋιµέτι, ο   Αντίθ. ρα(ν)ντό = ξυρισµένος. 

αξύπνητος (επίθ.): 
µπιτζουνγκαντό, -ί 

 π.χ. σο ντα τε κερές ακανά, κϋιµέτι 
νάι, πφαγκλάν µο γκι = ό,τι και να 
κάνεις τώρα, αξία δεν έχει, µού 
‘σπασες (ράγισες) την ψυχή. 

Συνών. πασστι(ν)ντό = κοιµισµένος. 
Αντίθ. τζουνγκαντό = ξυνπητός, 
ξύπνιος, αφυπνισµένος. αξιέπαινος (επίθ.): ασσαριµάσκο, -

ι (σ.α. επαινετικός) άοπλος (επίθ.): µπιπουσσκάκο,-ι. 
αόρατος (επίθ.): µπισικαντό,-ί 
(κυριολ. = αφανής) 

 π.χ. ασσαριµάσκο σαν, µπράβο 
τούκε! = αξιέπαινος είσαι, µπράβο 
σου!  Αντίθ. σικαντό = φανερός, ορατός. 
αξίνα: (βλ. κασµάς). απαγορεύοµαι (αµετβ. ρ.): 

γιασάκο-κερντιάβ (= 
απαγορευµένος γίνοµαι, 
απαγόρευση γίνοµαι) 

αξίνιστος (α) (επίθ.): 
µπισσουκλαρντό, -ί 
 Αντίθ. σσουκλαρντό = ξινισµένος. 
αξίνιστος (β) (επίθ.): µπισσουκλό, 
-ί  

 π.χ. γιασάκο-κερντιλέ καλά 
ιλάτσορα = απαγορεύτηκαν αυτά τα 
φάρµακα.  Αντίθ. σσουκλό = ξινός. 

αξιόπιστος (επίθ.): πακιαηµάσκο,-ι απαγόρευση: γιασάκο και 
ατσχανταριπέ,ο  (ατσχανταριπέ 
κυριολ. σταµάτηµα). 

 π.χ. νάι πακιαηµάσκε λεσκέ 
πφερασά = δεν είναι αξιόπιστα τα 
λόγια του. απαγορεύω (µετβ. ρ.): γιασάκο - 

κεράβ (= απαγόρευση κάνω) και 
ατσχανταράβ (= µετβ. ρ. σταµατώ). 

 Αντίθ. µπιπακιαηµάσκο = 
αναξιόπστος. 
αξιοπρέπεια: ναµούζι, ο (= 
τιµιότητα) 

 π.χ. ο ντοκτόρι, ατσχανταρντά 
µά(ν)ντε η τζιγκάρα = ο γιατρός, 
µου απαγόρευσε το τσιγάρο.  π.χ. πελό τελέ µο ναµούζι κατάρ 

καβά σσέι κάι κερντά µι τσχέι = 
έπεσε κάτω η αξιοπρέπειά µου από 
αυτό το πράγµα που έκανε η κόρη 
µου. 

απάγω: (βλ. φυγαδεύω). 
απαγωγή: (βλ. φυγάδευση). 
απαίτηση: µανγκιπέ, ο 
 (= θέληση, θέληµα, αγάπη, 
επιθυµία, ζήτηση, σ.α. ζητιανιά). αξιοπρεπής (επίθ.): ναµουζλίο,-

ούκα (= τίµιος, σεµνός) απαιτώ (µετβ. ρ.): µανγκάβ 
 π.χ. γεκ ναµουζλίο µανούςς καλέ νι 
κερέλ = ένας αξιοπρεπής άνθρωπος 
αυτό δεν το κάνει.  

 (= θέλω, ζητώ, επιθυµώ, αγαπώ, 
σ.α. ζητιανεύω). 
 π.χ. µανγκάβ τε αβέλ κατέ ακανά = 
απαιτώ να έρθει εδώ τώρα. αξιωµατικός: ζαµπίτι 
απαλός: (βλ. µαλακός). 
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απαλοσύνη: (βλ. µαλακότητα).  (κατά λέξη: ξεγελαστικός, σ.α. 
παραπλανητικός).   απαλότητα: (βλ. µαλακότητα). 

απαλούτσικος: (βλ. 
µαλακούτσικος). 

απατώ (µετβ. ρ.): χοχαβάβ (= 
ξεγελώ, ψεύδοµαι, σ.α. πλανεύω) 
και χοχανταράβ (= ξεγελώ, σ.α. 
πλανεύω) 

απαλύνω (αµετβ. ρ.): (βλ. 
µαλακώνω (αµετβ.)). 
απαλύνω (µετβ. ρ.): (βλ. 
µαλακώνω (µετβ.)). 

 π.χ. χοχαβέλ ε ντουνιαβά καβά 
ντολα(ν)τϋρτζίο = απατάει τον 
κόσµο αυτός ο απατεώνας. απανθρωπιά: µπιµανουσσιπέ, ο 
απατώµαι (αµετβ. ρ.): χοχάντιαβ 
(= ξεγελιέµαι, γελιέµαι) 

 Αντίθ. µανουσσιπέ = ανθρωπιά. 
απάντηση: τζεβάπο, ο και 
απάντισι, η  π.χ. χοχάντος άµα πακιάς κάι 

κ’αβέλ = απατάσαι αν πιστεύεις ότι 
θα ’ρθεί. 

 π.χ. ντέµαν τζεβάπο, σόσκε 
κερντάν καλέ; = δώσε µου 
απάντηση, γιατί το έκανες αυτό;, νι 
λιόµ νταά απάντισι = δεν πήρα 
ακόµη απάντηση. 

άπαχος (επίθ.): µπικχοϊαλό,-ί 
(προφ. µε συνίζηση ια) 
 Αντίθ. κχοϊαλό = λιπαρός, λιγδερός. 
απειλή: (βλ. φοβέρισµα).  Αντίθ. πουτσιπέ = ερώτηση, 

ρώτηµα, και πουσσιπέ = ερώτηση, 
ρώτηµα. 

απειλητικός (επίθ.): 
νταρανταριµάσκο, -ι και 
τρασσανταριµάσκο, -ι (κυριολ. 
εκφοβιστικός) 

απαντώ (α) (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
ανγκλάλ-νταβ (= από µπροστά 
δίνω) απειλώ: (βλ. φοβερίζω). 

απέναντι: µαµουγιάλ και µαµούι  π.χ. γκαντιµπόρ σαάτο µούιτχαβ 
τούκε, σόσκε νι ντες ανγκλάλ; 
κασσουκό κερέστουτ; = τόση ώρα 
σου φωνάζω, γιατί δεν απαντάς; τον 
κουφό παριστάνεις; 

 π.χ. µαµουγιάλ µιρνό σι λεσκό 
κχερ = απέναντι από το δικό µου 
είναι το σπίτι του, µαµούι τούτε σι, 
ιν ντικχές λε; = απέναντί σου είναι, 
δεν το βλέπεις;  (βλ. και προκαταβάλλω). 
απένταρος: (βλ. άφραγκος).  Αντίθ. πουτσάβ = ρωτώ, και 

πουσσάβ = ρωτώ. απέξω (επίρρ.): αβράλ  
απαντώ (β) (αµετβ.και µετβ.ρ.): 
τζεβάπο-νταβ (= απάντηση δίνω) 
και απάντισι-νταβ (= απάντηση 
δίνω). 

 π.χ. σο αταντάν αµένγκε αβράλ; = 
τι µας έφερες απέξω; (φράση) 
αβράλ κολάη σικάντολ = απέξω 
εύκολα φαίνεται. 

απασχολούµαι: βλ. καταγίνοµαι. απέραντος (επίθ.): µπιριγκάγκο, -ι 
(κυριολ. χωρίς µεριά, χωρίς 
πλευρά), µπιµπιτιµάσκο, -ι (κυριολ. 
ατελείωτος) και γκαέτ–µπουτ-
µπαρό, -ί (κυριολ. υπερβολικά πολύ 
µεγάλος). 

απατεώνας: ντολα(ν)τϋρτζίο, ο 
 π.χ. νά πακιά λε· τζανές σο 
ντολα(ν)τϋρτζίο σι καβά; = µη τον 
πιστεύεις· ξέρεις τι απατεώνας είναι 
αυτός; 

απέραστος: (βλ. αξεπέραστος).  Συνών. χοχαµντό, χοχαµτζίο = 
ψεύτης. απεργώ: απεργία - κεράβ (= απερ- 
απατεωνιά: χοχανταριπέ, ο 
(κυριολ. ξεγέλασµα). 

γία κάνω) 
 π.χ. απεργία - κερέν ε τάξιτζια = 
απεργούν ο ταξιτζήδες. απατηλός: χοχανταριµάσκο,-ι 
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απεριποίητος: (βλ. αγιάτρευτος). απλυσία και απλυσιά: µπιχαλαηπέ 
και µπιτχοηπέ, ο (σ.α. αλουσιά) απερίσκεπτος: βλ. ασυλλόγιστος 

απερπάτητος (επίθ.): 
µπιπφιραντό,-ί και µπιπφιρντό,-ί. 

 Συνών. µελαλιπέ = βροµιά. 
άπλυτος (επίθ.): µπιχαλαντό,-ί και 
µπιτχοντό,-ί  (σ.α. ακυκλοφόρητος) 

 Αντίθ. πφιραντό = περπατηµένος, 
κυκλοφορηµένος, και πφιρντό = 
περπατηµένος, κυκλοφορηµένος. 

 π.χ. µπιχαλαντέ βαστένσα νά χα 
µαρνό = µ’ άπλυτα χέρια µην τρως 
ψωµί. (βλ. οµόηχο µπιτχοντό = 
ατοποθέτητος), µπιτχοντέ σι ε πατέ 
= άπλυτα είναι τα ρούχα. 

απετάλωτος (επίθ.): µπιναλαρντό, 
-ί 
 Αντίθ. ναλαρντό = πεταλωµένος.  Αντίθ. χαλαντό, τχοντό = πλυµένος 

(οµόηχο τχοντό = βαλµένος, 
τοποθετηµένος). 

άπεφτος (επίθ.): µπιπεραντό,-ί 
 (σ.α. αγκρέµιστος, ακατεδάφιστος) 

άπλωµα: µπουλιαριπέ, ο  Αντίθ. περαντό = πεσµένος, 
γκρεµισµένος, κατεδαφισµένος.  (βλ. και στρώσιµο). 
άπιαστος (επίθ.): µπιασταρντό,-ί 
(σ.α. ασύλληπτος) 

απλωµένος (µτχ.): µπουλιαρντό,-ί 
 π.χ. µπουλιαρντέ σι ε πατέ = 
απλωµένα είναι τα ρούχα.  Αντίθ. ασταρντό = πιασµένος, 

κρατηµένος.  (βλ. και στρωµένος). 
απίδι: (βλ. αχλάδι). απλώνοµαι (αµετβ. ρ.): 

µπουλιάρντιαβ απιδιά: (βλ. αχλαδιά). 
απίστευτος (επίθ.): 
µπιπακιαη(ν)ντό,-ί 

 π.χ. καςς κερντιλέ ε πατέ κατάρ ο 
σσίλ, ιν µπουλιάρντον = ξύλο 
έγιναν τα ρούχα από το κρύο, δεν 
απλώνονται. 

 Αντίθ. πακιαη(ν)ντό = πιστευτός. 
απιστία: µπιπακιαηπέ, ο 
 Αντίθ. πακιαηπέ = πίστη.  (βλ. και στρώνοµαι). 

απλωσιά: ατσικλούκο, ο (κυριολ. = 
ανοιχτοσύνη) 

απιστοποίητος (επίθ.): 
µπιπακιανταρντό,-ί 
 Αντίθ. πακιανταρντό = 
πιστοποιηµένος. 

 π.χ. σαό σσουκάρ ατσικλούκο σι 
κατέ! = τι ωραία απλωσιά υπάρχει 
εδώ! άπιστος (επίθ.): µπιπακιαντό,-ί 

 Αντίθ. πακιαντό = πιστός.  (σ.α. ύπαιθρος). 
άπιωτος (επίθ.): µπιπι(ν)ντό,-ί από (α) (προθ.): κατάρ (σ.α. από 

εδώ)  Συνών. µπιµατό = αµέθυστος. 
 Αντίθ. πι(ν)ντό = πιωµένος.  π.χ. αβιλό κατάρ µπουκί λακό ροµ 

= ήρθε απ’ τη δουλειά ο άνδρας 
της, φούλι σίγο κατάρ ο κοπάτσι = 
κατέβα γρήγορα από το δέντρο, 
κατάρ σαβό ντροµ κα τζαβ; = από 
ποιο δρόµο θα πάω; κατάρ καβά 
ντροµ κα τζας = απ’ αυτό το δρόµο 
θα πας, κατάρ αβ = από εδώ έλα, 
κατάρ σοµ = από εδώ είµαι, κάταρ 
αβές; = από πού έρχεσαι; πουσσλόµ 
λε κάταρ αβιλό = τον ρώτησα από 
πού ήρθε, πφε(ν)ντά µανγκέ κάταρ 

άπλεχτος (επίθ.): µπικουβντό,-ί 
 Αντίθ. κουβντό = πλεχτός. 
απληροφόρητος: (βλ. ανενηµέρω-
τος) 
απλήρωτος (επίθ.): µπιποκι(ν)ντό,-
ί 
 π.χ. µπιποκι(ν)ντέ σι ε µανγκινά = 
απλήρωτα είναι τα εµπορεύµατα. 
 Αντίθ. ποκι(ν)ντό = πληρωµένος. 
άπληστος: (βλ. αχόρταγος). 
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απόγευµα (το) (επίρρ.): 
ακσσάµυστυ (τα υ προφ. όπως το 
γαλλικό u). 

κι(ν)ντά λε = µου είπε από πού το 
αγόρασε. 
 (στις φράσεις που περιέχουν την 
έννοια «από πού» ο τόνος της λέξης 
κατάρ ανεβαίνει από τη λήγουσα 
στην παραλήγουσα, δηλαδή η λέξη 
γίνεται κάταρ). 

 π.χ. ακσσάµυστυ κα ιρισάαβ = το 
απόγευµα θα γυρίσω. 
απογίνοµαι (αµετβ. ρ.): κερντιάβ 
 π.χ. µιρνό µο άλι, σο κα κερντόλ; = 
το δικό µου το χάλι, τι θ’ απογίνει; 
(βλ. και γίνοµαι, φτιάχνοµαι) 

από (β) (πρόθ.): ταρ 
 π.χ. ταρ ο κχερ αβιλόµ = από το 
σπίτι ήρθα, τού-ταρ σο λιά; = από 
σένα τι πήρε; 

απογυµνωµένος: (βλ. γυµνωµένος). 
απογυµνώνω (µετβ. ρ.): (βλ. 
γυµνώνω). από (γ) (πρόθ. για επιµερισµό): πο 

και από  απογύµνωση: (βλ. γύµνωµα). 
αποδεικνύοµαι (αµετβ. ρ.): 
σικάντιαβ (κυριολ. φαίνοµαι) 

 π.χ. πο εκ χουρµπουζό λιαµούς = 
από ένα καρπούζι πήραµε, από 
καζόµ παρέ ντιά τουµέν; = από 
πόσα λεφτά σας έδωσε; (οι λέξεις 
πο και από χρησιµοποιούντια ως α 
συνθετικό στο ροµανό (τσιγγάνικο) 
επίρρηµα αποτσοράλ και ποτσοράλ 
= από κρυφά, π.χ. αποτσοράλ 
γκελόταρ = από κρυφά έφυγε, 
πατσοράλ αβιλόµ = από κρυφά 
ήρθα, οµόηχο πο = πιο, π.χ. πο 
µπουτ = πιο πολύ). 

 π.χ. σικάντιλο ο τσατσιπέ = 
αποδείχτηκε η αλήθεια. 
αποδεκτός: (βλ. δεκτός). 
αποδέχοµαι: (βλ. δέχοµαι). 
αποδίδω  (α) (µετβ. ρ.): νταβ (= 
δίνω). 
αποδίδω (β) : (βλ. δίνω (β)). 
απόδοση (α): ντιιπέ, ο (= δόσιµο). 
απόδοση (β): (βλ. δίνω (β)). 
αποδοχή: (βλ. δέξιµο). 

αποβάλλω (µετβ. ρ.): αβρί-τσχαβ 
(κυριολ. έξω ρίχνω) 

αποδρώ: (βλ. δραπετεύω). 
αποδώ (επίρρ.): κατάρ 
 π.χ. τζάταρ κατάρ = φύγε αποδώ, 
κατάρ τζα = αποδώ πήγαινε 

 π.χ. τσχουτέ λε αβρί κατάρ ο 
σχολίο = τον απέβαλαν από το 
σχολείο.   Αντίθ. κοτάρ = αποκεί 

αποθεωµένος: (βλ. θεοποιηµένος). αποβάλλω (για γυναίκα): περαβάβ 
(κυριολ. γκρεµίζω, κατεδαφίζω) αποθεώνω: (βλ. θεοποιώ). 

αποθέωση: (βλ. θεοποίηση)  π.χ. σα πφαριπέ βάζντελας, 
ο(ν)ντάν περαντά ε χουρντέ = όλο 
βάρος σήκωνε, γι’ αυτό απέβαλε το 
παιδί (έµβρυο). 

αποθηκάριος: ντέποτζίο, ο (σ.α. 
ιδιοκτήτης αποθήκης). 
αποθηκεύοµαι (αµετβ. ρ.): 
α(ν)ντό-ντέπο-τχοντιάβ και α(ν)ντί-
αποντίκι-τχοντιάβ (α(ν)ντό-ντέπο = 
µες στην αποθήκη, α(ν)ντί –
αποντίκι = µες στην αποθήκη, 
τχοντιάβ = τοποθετούµαι παθητική 
διάθεση) 

αποβολή: αβρί-τσχουηπέ, ο 
(κυριολ. έξω ρίξιµο). 
αποβολή (για γυναίκα): περαηπέ, ο 
(κυριολ. γκρέµισµα, κατεδάφιση). 
απόγευµα: ακσσάµο, ο 
 π.χ. ακσσάµο κερντιλό, νταά τε 
αβέλ = απόγευµα έγινε, ακόµα να 
έρθει. 

 π.χ. τε τχοντόν ε µανγκινά α(ν)ντί 
αποντίκι = να αποθηκευτούν τα 
εµπορεύµατα. 
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αποθηκεύω (µετβ. ρ.): α(ν)ντό-
ντέπο-τχαβ και α(ν)ντί-αποντίκι-
τχαβ (κυριολ. µες στην αποθήκη 
βάζω) 

 π.χ. πφε(ν)ντά µανγκέ οροσπούκα 
= µε αποκάλεσε πόρνη. 
αποκάτω (επίρρ.): ταλάλ και τελάλ 
 π.χ. ταλάλ αστάρ = αποκάτω 
κράτα, λια τουτ ταλάλ πέστε κι 
ροµνί = σε πήρε από κάτω της η 
γυναίκα σου (δηλ. σε κάνει ό,τι 
θέλει) 

 π.χ. α(ν)ντί-αποντίκι-τχαβ ε 
µανγκινά = αποθηκεύω τα 
εµπορεύµατα 
αποθήκη: ντάµο και ντέπο, ο και 
αποντίκι, η  Αντίθ. οπράλ = αποπάνω. 

αποκόβω (ενεργ.διαµ.ρ.): 
τσχι(ν)νταράβ (= κάνω να κόψει-
ουν, βάζω να κόψει-ουν, κάνω να 
κοπεί-ούν, σ.α. κουράζω) 

 π.χ. πφερντό κασστά σι ο ντάµο = 
γεµάτη ξύλα είναι η αποθήκη, 
κατάρ λενγκό ντέπο τε κινέσα καλά 
µανγκινά, νταά µπουτ κιάρι κα αβέλ 
τουτ = από το ντεπό τους, αν τα 
αγοράσεις αυτά τα εµπορεύµατα, 
πιο πολύ κέρδος θα έχεις, α(ν)ντό 
ντέπο σι ε µανγκινά = µες στην 
αποθήκη είναι τα εµπορεύµατα. 

 π.χ. νά τσχι(ν)ντάρ ε χουρντέ 
κατάρ κι τσουτσί, ε ντάκο σούτι σι 
εν λατσχό = µην αποκόβεις το µωρό 
από το βυζί σου (από το θηλασµό), 
της µάνας το γάλα είναι πιο καλό 
(βλ. και κόβω (β)).  (ντεπό = ποσότητα προϊόντος ή 

εµπορεύµατος που δε διοχετεύεται 
στην αγορά αλλά αποθηκεύεται ως 
περίσσιο), (ντάµο σ.α. στάβλος), 
(ντέπο = αποθήκη που περιέχει 
µόνο εµπόρευµα). 

αποκόπτω: (βλ. αποκόβω). 
απόκρουση (α): ατσχανταριπέ, ο 
(κυριολ. σταµάτηµα). 
απόκρουση (β): απόκρουσι, η 
 π.χ. σαί απόκρουσι κερντά ο 
καλετζίο! = τι απόκρουση έκανε ο 
τερµατοφύλακας! 

αποκαΐδι: πφαµπαρντό-καςς, ο 
(κυριολ. καµµένο ξύλο) 

αποκρούω (α) (µετβ. ρ.): 
ατσχανταράβ (κυριολ. σταµατώ 
µετβ.) 

 π.χ. κατάρ καλά πφαµπαρντέ-
κασστά κα κεράβ ανγκαρά = απ’ 
αυτά τα αποκαΐδια θα κάνω 
κάρβουνα.  π.χ. ατσχανταρντά η τόπα ο 

καλετζίο = απέκρουσε τη µπάλα ο 
τερµατοφύλακας. 

αποκαλυµµένος (µτχ.): 
σικανταρντό,-ί (= φανερωµένος, 
επιδειγµένος, προβεβληµένος). αποκρούω (β) (µετβ. ρ.): 

απόκρουσι-κεράβ (κυριολ. 
απόκρουση κάνω). 

αποκαλύπτοµαι: (βλ. 
φανερώνοµαι). 

απολαβή: φαϊντάβα, η (κυριολ. 
ωφέλεια, όφελος) 

αποκαλύπτω (µετβ. ρ.): 
σικανταράβ (= επιδεικνύω, 
προβάλλω, φανερώνω)  Συνών. κιάρι = κέρδος. 

απολυµένος (µτχ.): µουκλαρντό,-ί 
(από το µουκλαράβ = απολύω) και 
µουκλι(ν)ντό,-ί (από το µουκλιάβ =  

 π.χ. κα σικανταράβ τουµαρό 
ρεζι(λ)λίκο = θα αποκαλύψω το 
ρεζιλίκι σας. 
αποκάλυψη: σικανταριπέ, ο  απολύοµαι, παραιτούµαι) 
 (= επίδειξη, προβολή, φανέρωµα).  (βλ. µουκλι(ν)ντό στο λήµµα 

παραιτηµένος). αποκαλώ (αµετβ.και µετβ.ρ.): 
πφενάβ και µοτχάβ (κυριολ. λέω) απολύοµαι (αµετβ. ρ.): µουκλιάβ 

(βλ. και παραιτούµαι, αφήνοµαι). 
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 π.χ. νταά νι µουκλιλό κο ροµ κατάρ 
ασκερλίκο; = ακόµη δεν απολύθηκε 
ο άνδρας σου από το στρατό; 

 π.χ. ατσχιλόµ κόρκορι = απόµεινα 
µόνος, ατσχιλό τσορό = απόµεινε 
ορφανός. 

απόλυση: µουκλαριπέ, ο  Αντίθ. αβράλ = από έξω, έξωθεν. 
απόλυτα: (βλ. σίγουρος). απόµερο µέρος: γκαραντι(ν)ντό-

τχαν, ο  (κυριολ. κρυφό µέρος) απόλυτος: (βλ. σίγουρος). 
απολυτότητα: (βλ. σιγουριά).  π.χ. ινγκαρντέ λε κάι εκ 

γκαραντι(ν)ντό-τχαν ντα µαρντέ λε 
= τον πήγαν σε ένα απόµερο µέρος 
και τον έδειραν. 

απολύτως: (βλ. εντελώς). 
απολύω (µετβ. ρ.): µουκλαράβ (= 
κάνω να αφήσει-ουν). 

αποµίµηση: µπενζεµάβα, η.  π.χ. µουκλαρντέ λε κατάρ µπουκί = 
τον απέλυσαν από τη δουλειά. απονέµω (µετβ. ρ.): ντάβ (= δίνω, 

προσφέρω, παρέχω, µπαίνω ). αποµακρύνοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
ντουράβαβ απόνερα (της µπουγάδας): 

τσαµασσιρέσκε-παϊά και 
τσαµασσϋρέσκε-παϊά (κυριολ. 
µπουγάδας νερά) 

 π.χ. ντουράο λέσταρ = 
αποµακρύνσου απ’ αυτόν, νά 
ντουράο κατάρ = µην 
αποµακρύνεσαι από εδώ.  π.χ. νά τσχου ε τσαµασσιρέσκε-

παϊά οπρά ντροµ = µη ρίχνεις τα 
απόνερα της µπουγάδας πάνω στο 
δρόµο. 

 Συνών. τζάβταρ = φεύγω. 
 Αντίθ. πασσάβαβ = πλησιάζω. 
αποµακρύνοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
ντουρανταράµαν. απονήρευτα (επίρρ.): 

µπιπφιρνιµάσα αποµάκρυνση (α): ντουραριπέ, ο 
 Αντίθ. πασσαβιπέ = πλησίασµα.  π.χ. µπιπφιρνιµάσα πφε(ν)ντάς 

καγιά όρµπα = απονήρευτα είπε 
αυτή τη κουβέντα. 

αποµάκρυνση (β): ντουρανταριπέ, 
ο. 
αποµακρύνω  (α) (µετβ. ρ.): 
ντουραράβ 

 Αντίθ. πφιρνιµάσα = πονηρά. 
απονήρευτος (επίθ.): µπιπφιρνό,-ί 

 π.χ. ντουράρ κε τσχαβέ κατάρ 
καγιά λουµπνί = αποµάκρυνε τον 
γιο σου απ’ αυτή την πόρνη. 

 π.χ. µπιπφιρνό κχόνικ νάι = 
απονήρευτος κανείς δεν είναι. 
Συνών. αβανάκι = αγαθός, 
αγαθιάρης.  Αντίθ. πασσαράβ = πλησιάζω µετβ.. 

αποµακρύνω (β) (µετβ. ρ.): 
ντουρανταράβ. 

Αντίθ. πφιρνό = πονηρός. 
απονηρεψιά: µπιπφιρνιπέ, ο 

αποµακρυσµένος (α) (µτχ.): 
ντουραρντό,-ί 

 Αντίθ. πφιρνιπέ = πονηριά, 
εξυπνάδα. 
απονιά: µπιντουκχαηπέ και 
µπιντουκχιπέ, ο 

 Συνών. ντουριτνό = µακρινός. 
 Αντίθ. πασσουτνό = κοντινός.  
αποµακρυσµένος (β) (µτχ.): 
ντουρανταρντό,-ί. 

 Αντίθ. ντουκχαηπέ και ντουκχιπέ = 
πόνεση, λύπηση, οίκτος, συµπόνια. 

αποµέσα (επίρρ.): α(ν)ντράλ (= 
έσωθεν). 

απονοµή: ντιιπέ, ο (= δόσιµο). 
άπονος (α) (επιθ): µπιντουκχανό,-ί 
και µπιντουκχαντό,-ί αποµένω (αµετβ. ρ.): ατσχάβ (= 

µένω, στέκοµαι, παύω αµετβ, 
σταµατώ αµετβ.). 

 Αντίθ. ντουκχανό και ντουκχαντό = 
πονεµένος.  
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άπονος (β) (επίθ.): µπιντουκχανέ-
γκέσκο,-ι (κυριολ. = απονόψυχος) 

αποστολή: (βλ. στάλσιµο). 
αποσύρω (µετβ. ρ.): πάπαλε-λάβ 
και παλπαλέ-λαβ (κυριολ. πίσω 
παίρνω)  

 Αντίθ. ντουκχανέ-γκέσκο = 
πονόψυχος. 
αποξηραίνω (µετβ. ρ.): 
σσουκιανταράβ (= ξεραίνω, 
στεγνώνω). 

 π.χ. λιόµ-πάπαλε  η µακεµάβα = 
απέσυρα τη µήνυση. 
αποτελείωµα: µπιτιρµέκο, ο 
(κυριολ. τελείωµα) αποξηραµένος (µτχ.): 

σσουκιανταρντό,-ί. αποτελειώνω (µετβ. ρ.): µπιτιρίαβ 
(κυριολ. τελειώνω µετβ.) αποξήρανση: σσουκιανταριπέ, ο. 

αποπάνω (επίρρ.): οπράλ  π.χ. νασστί µπιτιρντίµ µι µπουκί = 
δεν µπόρεσα ν’ αποτελειώσω τη 
δουλειά µου. 

 π.χ. οπράλ αστάρ = αποπάνω 
κράτα 

απότιστος (επίθ.): µπιποτισαρντό, 
-ί 

 Αντίθ. ταλάλ και τελάλ = αποκάτω. 
αποπέφτω (αµετβ. ρ.): περάβ (= 
πέφτω, σ.α. ξεπέφτω).  π.χ. µπιποτισαρντέ λουλουγκιά = 

απότιστα λουλούδια. απόρριµµα: (βλ. σκουπίδι). 
απορριµµατοφόρο: 
γκυρµπαβένγκο-τοµαφίλι (το υ 
προφ. όπως το γαλλικό u), και 
γκιουρµπαβένγκο-τοµαφίλι, ο. 

 Αντίθ. ποτισαρντό = ποτισµένος. 
απότοµα (α) (επίρρ.): απότοµα 
 π.χ. άµα νι τσχινάβας απότοµα ο 
ντιµένο κα περάσας α(ν)ντί ντεράβα 
= άµα δεν έκοβα (έστριβα) απότοµα  απορροφώ (µετβ. ρ.): σΰρνταβ 

(κυριολ. τραβώ)  το τιµόνι, θα πέφταµε στη χαράδρα. 
 Συνών. σσεβίκι = γρήγορα, 
γρήγορος, σβέλτα, σβέλτος. 

 π.χ. ο σουµκέρι σΰρντελ ο παΐ = το 
σφουγγάρι απορροφάει το νερό. 
απορρυπαίνω: (βλ. καθαρίζω). απότοµα (β) (επίρρ.): α(ν)ντέ-εκ-

φαρέ και α(ν)ντέ-εκ-ντροµ (κυριολ. 
µέσα σε µια φορά, µεµιάς) (οµόηχο 
ντροµ = δρόµος) 

απορρύπανση: (βλ. καθάρισµα). 
απορρυπαντικό: ιλάτσι, ο (κυριολ. 
φάρµακο) 
 π.χ. τσαρένγκο ιλάτσι = 
απορρυπαντικό πιάτων. 

 π.χ. σο ασσου(ν)ντόµ λεσκί λαλί, 
αβιλόµ α(ν)ντέ-εκ-φαρέ = µόλις 
άκουσα τη φωνή του, ήρθα 
απότοµα (βλ. και µεµιάς). 

απορώ: (βλ. σαστίζω). 
αποσκευές: (βλ. µπαγκάζια). 
απόσπασµα: παρτσάβα, η (κυριολ. 
κοµµάτι). 

 Αντίθ. γκέτσι = αργά. 
αποτραβηγµένος: (βλ. 
τραβηγµένος). αποσπώ (την προσοχή) (µετβ. ρ.): 

γιακχά-λαβ (= µάτια παίρνω) αποτραβιέµαι: (βλ. τραβιέµαι) 
αποτυγχάνω (αµετβ. ρ.): αβρί-
περάβ (κυριολ. έξω πέφτω) 

 π.χ. του λε λεσκέ γιακχά, µε γκενέ 
µα τσοράβ = εσύ απόσπασε την 
προσοχή του, εγώ πάλι 
(ταυτόχρονα) θα κλέψω. 

 π.χ. αβρί-πελόµ, σο τε κεράβ! = 
απέτυχα, τι να κάνω! 
 Αντίθ. µπετζερίαβ = καταφέρνω, 
κατορθώνω, επιτυγχάνω. 

(γιακχά-λάβ ως αµετβ. σηµαίνει: 
µατιάζοµαι). 
απόσταση: ντουριπέ, ο (από το 
ντουρ = µακριά). 

αποτυπώµατα: ίζορα, ε 
 π.χ. ε σσεραλέ ρακχαντέ λε κατάρ 
λεσκέ βαστένγκε ίζορα = οι αποστέλλω: (βλ. στέλνω). 
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αποφυλακίζω (µετβ. ρ.): α(ν)ντάρ-
πφα(ν)ντιπέ-ικαλάβ (κυριολ. µέσα 
από τη φυλακή βγάζω) 

αστυνοµικοί τον βρήκαν απ’ τα 
αποτυπώµατα των χεριών του. 
 (βλ. και ίχνη). 
απούλητος (επίθ.): µπιµπικι(ν)ντό-
ί 

 π.χ. ιρακί ικαλντέ λε α(ν)ντάρ 
πφα(ν)ντιπέ = χθες τον 
αποφυλάκισαν.  π.χ. ντιά-µπρουσσούµ ντα ατσχιλέ 

ε µανγκινά µπιµπικι(ν)ντέ = έβρεξε 
κι έµειναν τα εµπορεύµατα 
απούλητα. 

αποφυλάκιση: α(ν)ντάρ-
πφα(ν)ντιπέ-ικλιπέ, ο (κυριολ. µέσα 
από τη φυλακή έξοδος). 
αποχωρητήριο: µεσσενάβα, η και 
κενέφο, ο 

 Αντίθ. µπικι(ν)ντό = πουληµένος 
απόφαση (α): καράρι, ο  
 π.χ. νασστί ικαλάβ καράρι κατάρ 
καϊά µεσελάβα = δεν µπορώ να 
βγάλω απόφαση απ’ αυτή την 
υπόθεση (σ.α. συµπέρασµα, 
υπολογισµός). 

 π.χ. τζαβ κάι µεσσενάβα = πάω στο 
αποχωρητήριο, κάι σι ο κενέφο; = 
πού είναι το αποχωρητήριο; 
αποχωρίζω: (βλ. ξεχωρίζω). 
αποχωρώ: (βλ. φεύγω) 

απόφαση (β): απόφασι, η  απόψε (επίρρ.): αϊράτ 
 π.χ. λιόµ απόφασι, τε τζάβταρ = 
πήρα απόφαση, να φύγω. 

 π.χ. αϊράτ κ’ αβές κάι µπιάβ; = 
απόψε θα ’ρθεις στο γάµο; αϊράτ κα 
τζάσταρ = απόψε θα φύγουµε.  αποφασίζω (µετβ. ρ.): απόφασι-

λαβ (= απόφαση παίρνω) αποψινός (επίθ.): αϊρατνό,-ί. 
απραγία: (βλ. απραξία).  π.χ. νταά νι λιάν-απόφασι; = ακόµα 

δεν αποφάσισες; απραγµατοποίητος (επίθ.): 
µπιτσατσαρντό,-ί αποφεύγω: (βλ. αποµακρύνοµαι). 

αποφλοιωµένος (µτχ.): ουζζαρντό, 
-ί (σ.α. ξεφλουδισµένος, γδαρµένος) 

 Αντίθ. τσατσαρντό = 
πραγµατοποιηµένος. 
άπραγος (επίθ.): µπικεραµνό,-ί και 
µπικεριµάσκο,-ι 

 π.χ. ουζζαρντέ φουστούκορα = 
αποφλοιωµένα φυστίκια. 
 Αντίθ. µπιουζζαρντό = 
αξεφλούδιστος, άγδαρτος. 

 π.χ. νά άτσι µπικεραµνό = µη 
µένεις άπραγος. 
απραγώ: (βλ. αδρανώ). αποφλοιώνοµαι (αµετβ. ρ.): 

ουζζάρντιαβ (σ.α. ξεφλουδίζοµαι, 
γδέρνοµαι). 

απραξία: µπικεριπέ, ο 
 Αντιθ. κεριπέ = φτιάξιµο, πράξη, 
δηµιουργία. αποφλοιώνω (µετβ. ρ.): ουζζαράβ 

(σ.α. ξεφλουδίζω, γδέρνω). Απρίλιος: Απρίλι και Απρίλιο, ο. 
αποφλοίωση: ουζζαριπέ, ο (σ.α. 
ξεφλούδισµα, γδάρσιµο). 

απροειδοποίητα (άκλ. επίθ. και 
επίρρ.): αµπερσίζι 

αποφυλακίζοµαι (αµετβ. ρ.): 
α(ν)ντάρ-πφα(ν)ντιπέ-ικλάβ 
(κυριολ. µέσα από τη φυλακή 
βγαίνω) 

 π.χ. αβιλό αµπερσίζι = ήρθε 
απροειδοποίητα. 
απροειδοποίητος (άκλ. επίθ. και 
επίρρ.): αµπερσίζι 

 π.χ. αβγκιέ κα ικλέλ λακό ροµ 
α(ν)ντάρ πφα(ν)ντιπέ = σήµερα θα 
αποφυλακιστεί ο άντρας της. 

 π.χ. αµπερσίζι αβιπέ = 
απροειδοποίητη άφιξη.  
 (ως ουσ. αµπερσίζι, ο, αµπερσίσκα, 
η). 
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αραπίνα: αραπίνκα, η. απρόκοπος (επίθ.): 
µπιπροκοπιάκο, -ι άραφτος (επίθ.): µπισουβντό,-ί και 

µπισιβντό,-ί.  π.χ. µπιπροκοπιάκο µανούςς σαν = 
απρόκοπος άνθρωπος είσαι.  π.χ. µπισουβντό σι ο κοτόρ = 

άραφτο είναι το ύφασµα. απροσδόκητος (επίθ.): 
µπιασσουγκιαρντό, -ί  Αντίθ. σουβντό και σιβντό = 

ραµµένος.  (σ.α. απρόσµενος, ξαφνικός) 
αράπικος (επίθ.): αραπένγκο,-ι  Αντίθ. ασσουγκιαρντό = 

προσδοκώµενος, αναµενόµενος.  π.χ. αραπένγκο µούι σίλε = 
αράπικο πρόσωπο έχει. απροσεξία: µπιντικχιπέ, ο (σ.α. 

αβλεψία, αφροντισιά) αράχνη: αράχνι, η  
 Αντίθ. ντικχιπέ = προσοχή, 
κοίταγµα, βλέµµα, φροντίδα, 
εξέταση, παρατήρηση, 
παρακολούθηση. 

 π.χ. πφερντιλό ο κχερ αράχνε = 
γέµισε το σπίτι αράχνες. 
αρβύλες (οι): άρβιλε,ε 
 π.χ. µακχάβ µε άρβιλε = βάφω τις 
αρβύλες µου. απρόσµενος: (βλ. απροσδόκητος). 
αργά (επίρρ.): γκέτσι (επιρρ. 
χρονικό) και πολοκό (κυριολ. σιγά). 

απρόσωπος (επίθ.): µπιµουέσκο,-ί. 
απώλεια: χασαριπέ, ο (κυριολ. 
χάσιµο, σ.α. εξαφάνιση)  π.χ. γκέτσι αβιλό ιρακί κατάρ 

µπουκί = αργά ήρθε χθες από τη 
δουλειά, µπουτ πολοκό πφιρές, κερ 
σίγο = πολύ αργά (σιγά) περπατάς, 
κάνε γρήγορα. 

 Αντίθ. ρακχαηπέ, ακχαηπέ, 
αρακχιπέ, αρακχαηπέ = εύρεση, 
ανακάλυψη, εντοπισµός, εύρηµα, 
βρέσιµο, βρεσίδι. 
Άραβας: Αραµπιστάνο, ο.  Αντιθ. ερκέν = νωρίς, σίγο = 

γρήγορα. Αράβισσα: Αραµπιστάνκα, η. 
Αραβία: Αραµπιστανλούκο, ο. αργοκίνητος: (βλ. βραδύς) 
άραγε (µορ.): άτζαµπα αργοπεθαίνω (αµετβ. ρ.): πολοκό-

πολοκό-µεράβ (κυριολ. αργά-αργά 
πεθαίνω, αργά-αργά σβήνω, σ.α. 
αργοσβήνω). 

 π.χ. άτζαµπα κ’ αβέλ αβγκιέ; = 
άραγε θα ’ρθει σήµερα; 
αραιά: (βλ. αραιός). 
αραιός (ακλ.επιθ.): σιρέκι (σ.α. 
αραιά, σπάνια). 

αργός: (βλ. βαρύς). 
αργοσβήνω: (βλ. αργοπεθαίνω). 
αργότερα (επίρρ.): νταάγκετσι (= 
πιο αργά) 

 π.χ. σιρέκι σι λέσκε µπαλά = αραιά 
είναι τα µαλλιά του, σιρέκι αβέλ βο 
κατέ = αραιά έρχεται αυτός εδώ.  π.χ. νταάγκετσι αβ, µπέκιµ αβέλ = 

αργότερα έλα, ίσως έρθει. αραιότητα: σιρεκλίκο, ο (σ.α. 
σπανιότητα).  Αντίθ. νταάερκεν = νωρίτερα. 
αραίωµα: σιρεκλεµέκο, ο. άργυρος: (βλ. ασήµι). 

αργώ (αµετβ. ρ.): γκέτσι - ατσχάβ 
(= αργά µένω), (σ.α. καθυστερώ 
αµετβ.) 

αραιωµένος (ακλ.επιθ.): 
σιρεκλενµίσσι. 
αραιώνω (αµετβ. ρ.): σιρεκλενίαβ 
 π.χ. σιρεκλε(ν)ντιλέρ κε µπαλά, 
χαλό κα ατσχός = αραίωσαν τα 
µαλλιά σου, φαλακρός θα µείνεις. 

 π.χ. σόσταρ ατσχιλάν γκαντικίν 
µπουτ γκέτσι; = γιατί άργησες τόσο 
πολύ;, γκέτσι - ατσχιλό αβγκιέ κάι 
πι µπουκί = άργησε σήµερα στη 
δουλειά του. 

αραιώνω (µετβ. ρ.): σιρεκλέαβ. 
αράπης: αράπο, ο. 
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αργώ (µετβ. ρ.): γκέτσι-
ατσχανταράβ (γκέτσι = αργά, 
ατσχανταράβ = σταµατώ µετβ.) 

 Αντίθ. τσατσέ-βαστέσκο = 
δεξιόχειρας. 
αριστοκράτης: (βλ. κιµπάρης). 
αρκετά (επίρρ.): µπάια (προφ. µε 
συνίζηση ια) 

 π.χ. νά ατσχαντάρ-γκέτσι η µπουκί 
= µην αργείς τη δουλειά. 
 (σ.α. καθυστερώ µετβ.)   π.χ. µπάια µπαρό σι µά(ν)νταρ = 

αρκετά µεγάλος είναι από µένα. αρέσκεια: µπεενµέκο και µπεενιπέ, 
ο  (σ.α. αρκετός, κάµποσο, κάµποσος) 
 π.χ. έρκεσσέσκο µπεενιπέ νάι εκ = 
του καθενός η αρέσκεια δεν είναι 
µία (ίδια). 

 (βλ. και αρκετός, κάµποσο, 
κάµποσος). 
 Αντίθ. ζάλακ = λίγο, λίγος και 
εµπούκα = λίγο, λίγος. αρέσω (µετβ. ρ.): µπεενίαβ (σ.α. 

διαλέγω) αρκετός (άκλ. επίθ.): µπάια (προφ. 
µε συνίζηση ια )  π.χ. νι µπεενίαβ καγιά ζουµί = δεν 

αρέσω αυτό το φαγητό, µπεε(ν)ντίν 
καλέ τσχορά, ντικχάβ = άρεσες 
αυτή την κοπέλα, βλέπω. 

 π.χ. λιόµ µπάια κασστά = πήρα 
αρκετά ξύλα, λιά µπαρέµ µπάια 
χαπέ πέσα; = πήρε τουλάχιστον 
αρκετό φαγητό µαζί του; (βλ. και 
αρκετά, κάµποσο, κάµποσος). 

αρέσω (αµετβ. ρ.): µπεενιλίαβ 
 π.χ. νι µπεενιλίον καλά γκιλά· 
µπουτ πουρανέ σι = δεν αρέσουν 
αυτά τα τραγούδια· είναι πολύ 
παλιά. 

 Αντίθ. ζάλακ = λίγος, λίγο,  και 
εµπούκα = λίγος, λίγο. 
αρκούδα (α): µέτσκα, η 

άρθροισµα: κιντιπέ, ο (κυριολ. 
συγκέντρωση, µάζεµα, συγύρισµα). 

 π.χ. (µτφ.) µπαρί µέτσκα σαν του, 
νι λατζάς κάι τχόστουτ εκχέ σικνέ 
τσχαβρέσα; = µεγάλη αρκούδα 
είσαι εσύ, δεν ντρέπεσαι που τα 
βάζεις µε ένα µικρό αγόρι; 

αρθροισµένος (µτχ.): κιντό, -ί, 
κιντι(ν)ντό, -ί και (άκλ.επίθ.) 
κιντιµέ (κυριολ. µαζεµένος, 
συγκεντωµένος, συγυρισµένος). αρκούδα (β): αήα, η 
αρθρυµµάτιστος: (βλ. 
ακοµµάτιαστος). 

 π.χ. νά χα µπουτ, σαρ αήα 
κερντιλάν = µην τρως πολύ, σαν 
αρκούδα έγινες. αριθµός: αριτµό, αριτµόζι και 

αριθµόζι, ο  αρκουδίζω (µετβ. ρ.): εµεκλέαβ 
 π.χ. σαέ αριτµόζορα πελέ κάι 
τζόκερ; = ποιοι αριθµοί πέσανε στο 
τζόκερ; 

 π.χ. εµεκλέορ ο χουρντό = 
αρκουδίζει το µωρό. 
αρκούδισµα: εµεκλεµέκο, ο. 

αριστερά (επίρρ.): σολάκι (σ.α. 
αριστερός) 

αρκουδίστικος (α) (επίθ.): 
µετσκάκο,-ι 

 π.χ. σολάκι τσχιν ο ντιµένο = 
αριστερά κόψε (στρίψε) το τιµόνι. 

 π.χ. µετσκάκε µπαλά = 
αρκουδίστικα µαλλιά. 
αρκουδίστικος (β) (επίθ.): αηάκο,-
ι 

 Αντίθ. τσατσέ = δεξιά, δεξιός.  
αριστερός (άκλ. επιθ.): σολάκι 
 π.χ. ντουκχάλ λεσκί σολάκι τσανκ 
= πονάει το αριστερό του πόδι. 

 π.χ. αηάκι µορκχί = αρκουδίστικο 
δέρµα, αηάκε βούνγκε = 
αρκουδίστικα νύχια.     Αντίθ. τσατσέ = δεξιός, δεξιά. 

αριστερόχειρας (επίθ.): σολάκι-
βαστέσκο,-ι 

αρκώ (αµετβ. ρ.): ρεσάβ (κυριολ. 
φτάνω) 
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 π.χ. ρεσέλ µανγκέ σαντέ κάι 
ντικχάβ λα = µου αρκεί µόνο που τη 
βλέπω. (βλ. και φτάνω). 

 π.χ. κουζουέσκο µας = αρνίσιο 
κρέας. 
αρνόµαλλο: µπακρέσκο-µπαλ, ο  
(σ.α. προβατόµαλλο, µπακρέσκο, -ι 
= προβάτου, προβατίσιος, αρνιού, 
αρνίσιος, µπαλ, ο = µαλλί, τρίχα). 

άρµεγµα: ντοσσιπέ, ο 
αρµεγµένος (µτχ.): ντοσσλό,-ί 
 π.χ. ντοσσλέ σι ε µπακρέ = 
αρµεγµένα είναι τα πρόβατα. αρνούµαι (µετβ. ρ.): ινκιάρι-κεράβ 

(= άρνηση κάνω, αρνούµαι κάτι 
που έχω κάνει, που έχω πει ή 
αρνούµαι κάτι που δεν έκανα και µε 
κατηγορεί-ούν ή αρνούµαι κάτι που 
δεν είπα και λέει-νε ότι είπα, σ.α. 
διαµαρτύροµαι) 

αρµέγω (µετβ. ρ.): ντοσσάβ 
 π.χ. ντοσσλάν ε γκουρουβνά; = 
άρµεξες την αγελάδα;  
αρµονία: µουτλουλούκο, ο 
 π.χ. (φράση) κάνα σι 
µουτλουλούκο, ερ σσέι κερντόλ = 
όταν υπάρχει αρµονία, κάθε πράγµα 
γίνεται (δηλ. όλα πετυχαίνονται). 

 π.χ. µε γιακχένσα ντικχλόµ τουτ 
κάι τσαλαντάν νε, σόσκε κερές-
ινκιάρι; = µε τα µάτια µου σε είδα 
που τον χτύπησες, γιατί το 
αρνείσαι;, ινκιάρι-κερέλ κάι νι 
πφε(ν)ντά καλά πφερασά βο = 
αρνείται ότι είπε αυτά τα λόγια 
αυτός. 

αρµονικά (επίρρ.): µουτλού (σ.α. 
αρµονικός) 
 π.χ. µουτλού τε αβέν, τε νά 
χά(ν)τουµεν = αρµονικά να είστε 
(να ζείτε), να µη µαλώνετε. 
αρµονικός (επίθ.): µουτλού (σ.α. 
αρµονικά) αρπαγή: (βλ. φυγάδευση, 

γράπωµα).          π.χ. νάι αµέν µουτλού γιασσαµάκο 
= δεν έχουµε αρµονική ζωή 
(συµβίωση).  

αρπάζω: (βλ. φυγαδεύω, 
γραπώνω). 

αρνάκι (µτφ.): µελέκο, ο (κυριολ. 
άκακος, πράος, ήσυχος) 

αρραβώνας: νισσάνο, ο (κυριολ. 
σηµάδι) 

 π.χ. τε χάσα εκ σσουκάρ µαριπέ, 
µελέκο κα κερντός = άµα φας ένα 
ωραίο ξύλο, αρνάκι θα γίνεις, 
µελέκο σι κο τσχαβό, µπουτ 
γκογκιαβέρ! = πράος, ήσυχος είναι 
ο γιος σου, πολύ λογικός! 

 π.χ. (παροιµία) ο νισσάνο τχοντόλ 
ε χουρµπουζέσε, άηρ ε τσχάκε = ο 
αρραβώνας βάζεται για το 
καρπούζι, όχι για την κοπέλα. (δηλ. 
πιο εύκολα χαλάει ο αρραβώνας 
(σηµάδι), παρά το σηµάδι που 
χαράχτηκε πάνω στο καρπούζι. Για 
την απόδειξη της κυριότητας των 
καρπουζιών τα σηµάδευαν µε 
ελαφρό ξύσιµο της φλούδας). 

άρνηση: ινκιάρι, ο (σ.α. 
διαµαρτυρία, βλ. αρνούµαι) 
αρνί (α): µπακρό, ο  
 π.χ. κάι κα πεκάς ο µπακρό; = πού 
θα ψήσουµε το αρνί; αρραβωνιάζοµαι (αµετβ. ρ.): 

νισσα(ν)νανίαβ  (βλ. και πρόβατο). 
αρνί (β): κουζούιο, ο (προφ. µε 
συνίζηση ιο) 

 π.χ. ασσου(ν)ντόµ κάι 
νισσα(ν)νανίος, έµντα σι; = άκουσα 
πως αρραβωνιάζεσαι, αλήθεια 
είναι; 

 π.χ. (µτφ.) κάνα χας ο µαριπέ, 
κουζούιο κερντός = όταν τρως το 
ξύλο, αρνάκι γίνεσαι. αρραβωνιάζω (µετβ. ρ.): νισσάνο-

τχαβ (= σηµάδι βάζω) αρνίσιος (επίθ.): κουζουέσκο,-ι 
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αρρωστούλης (επίθ.): 
νασφαλορό,-ί 

 π.χ. νισσάνο-τχαβ µε τσχάκε = 
αρραβωνιάζω την κόρη µου. 
αρρωσταίνω (αµετβ. ρ.): 
νασφάβαβ 

 π.χ. καβά σι ο νασφαλορό; = αυτός 
είναι ο αρρωστούλης; 
αρσενικό: (βλ. άνδρας).  π.χ. νασφάιλο ο χουρντό, τε 

ινγκαρές λε κάι ντοκτόρι = 
αρρώστησε το µωρό, να το πας στο 
γιατρό. 

αρσενικός (επίθ.): µρουσσικανό,-ί 
 (βλ. και ανδρικός). 
 Αντιθ. τζουβλικανό = θηλυκός, 
γυναικείος  Αντίθ. ζουράβαβ = δυναµώνω 

αµετβ., σαστιάβ = υγιαίνω. άρση: βαζντιπέ, ο (κυριολ. 
σήκωµα, βάζνταβ = σηκώνω) αρρωσταίνω (µετβ. ρ.): 

νασφανταράβ. αρωγή: (βλ. βοήθεια). 
αρτοποιός: µαρνοτζίο, ο  (κυριολ. 
ψωµάς) 

 π.χ. νασφανταρντάν ε χουρντέ 
έπντα αβρί ικαλές λε = το 
αρρώστησες το µωρό συνέχεια έξω 
το βγάζεις, νασφανταρντά µαν καϊά 
µπουκί = µ’ αρρώστησε αυτή η 
δουλειά. 

 Συνών. φουρουντζίο = φουρνιάρης. 
άρτος: (βλ. ψωµί). 
αρυτίδωτος (άκλ. επίθ.): 
µπιγκϋρτσιµέ. 

 Αντίθ. ζουρανταράβ = δυναµώνω 
µετβ.,ισχυροποιώ και ζουραράβ = 
δυναµώνω µετβ., ισχυροποιώ. 

 Αντιθ. γκϋρτσιµέ = ρυτιδωµένος. 
αρχαίος (επίθ.): πουρανό,-ί 
(κυριολ. παλιός). 
αρχαιότητα: πουρανιπέ, ο (κυριολ. 
παλαιότητα). 

αρρωστηµένος (α) (µτχ): 
νασφανταρντό,-ί 

αρχή: µπάσσι, ο  Αντίθ. ζουρανταρντό = 
δυναµωµένος, ισχυροποιηµένος και 
ζουραρντό = δυναµωµένος, 
ισχυροποιηµένος. 

 π.χ. µπασστάν αβέρ πφενέσας = 
από την αρχή άλλα έλεγες. 
αρχηγός: µπασσκάνι και µπαρό, ο 
(µπαρό κυριολ.  µεγάλος) αρρωστηµένος (β) (επίθ.): 

νασφαλικανό,-ί  π.χ. καβά σι λενγκό µπαρό, καβά 
κερέλ λενγκέ κουµά(ν)ντα = αυτός 
είναι ο αρχηγός τους, αυτός τους 
κάνει κουµάντο, βο σι λενγκό 
µπασκάνι· τε χάλα βο µαριπέ, 
οζοµάν κολένγκε κανά κα περέν = 
αυτός είναι ο αρχηγός τους· αν φάει 
αυτός ξύλο, τότε των άλλων τα 
αυτιά θα πέσουν (δηλ. οι άλλοι θα 
φοβηθούν). 

 π.χ. νασφαλικανί γκογκί σίτουτ = 
αρρωστηµένο µυαλό έχεις. 
αρρώστια: νασφαλιπέ, ο  
 π.χ. νασστί ρακχαντόµ καλέ 
νασφαλιµάσκο ντερµάνο = δεν 
µπόρεσα να βρω τη γιατρειά αυτής 
της αρρώστιας. 
 Αντίθ. σαστιπέ = υγεία. 
άρρωστος (επίθ.): νασφαλό,-ί 

αρχηγίνα: µπασσκάνκα και µπαρί, 
η (µπαρί κυριολ. µεγάλη). 

 π.χ. νασφαλό σοµ, νασστί κα τζαβ 
τχάρα κάι µπουκί = άρρωστος 
είµαι, δεν θα µπορέσω να πάω 
αύριο στη δουλειά, σο τε κερές ε 
παρέ, κάνα σαν νασφαλό = τι να τα 
κάνεις τα λέφτά, όταν είσαι 
άρρωστος.  

αρχίζω (αµετβ.και µετβ.ρ.): 
µπασσλάιαβ (προφ. µε συνίζηση ια) 
 π.χ. κάνα κα µπασσλάιος τε κερές 
µπουκί; = πότε θ’ αρχίσεις να 
δουλεύεις; α(ν)ντέ οπάςς σαάτο ο 

Αντίθ. σαστό = υγιής, ολόκληρος. 
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φίλιµι µπασσλάιορ = σε µισή ώρα η 
ταινία (κινηµατογραφική) αρχίζει. 

 π.χ. κοκία-τσχαβ α(ν)ντό κχερ = 
αρωµατίζω το σπίτι. ( κατά λέξη: 
άρωµα ρίχνω µες στο σπίτι).  Αντίθ.  µπιτιρίαβ = τελειώνω µετβ. 

αρχικά (επίρρ.): µπασστάν αρωµατίζω (β) (µετβ. ρ.): 
κχα(ν)νταράβ και κχανγκλαράβ (= 
κάνω να µυρίσει-ουν, κάνω να 
βρωµίσει-ουν, σ.α.βρωµώ µετβ., 
κχά(ν)νταβ = µυρίζω, βροµώ 
αµετβ.), (βλ. και βρωµώ µετβ.). 

 π.χ. µπασστάν νι πφε(ν)ντάν 
µανγκέ καλέν = αρχικά δε µου τα 
είπες αυτά. 
 Συνών. πεσσίµ και πεσσί(ν)τ 
=πρώτα 

αρωµατίζω (γ) (µετβ. ρ.): 
αροµατισαράβ.  

 Αντίθ. σονου(ν)ντά = τελευταία. 
αρχικός (άκλ. επίθ.): µπασστακΰ 
αρχινίζω: (βλ. αρχίζω). αρωµατικός (επίθ.): 

κχα(ν)νταριµάσκο,-ι  
(κχα(ν)νταριµάσκο, ο = µυρωδικό, 
το) 

αρχίνισµα: µπασσλαµάκο, ο (σ.α. 
έναρξη) 
 Αντίθ. µπιτιρµέκο = τελείωµα. 
αρχινισµένος (άκλ. επίθ.): 
µπασσλαµούσσι. 

 π.χ. ντέµαν κχα(ν)νταριµάσκε, τε 
τσχαβ α(ν)ντό κεκ = δωσ’ µου 
αρωµατικά να ρίξω µες στο κέικ.  Αντίθ. µπιτίκι = τελειωµένος, 

ληγµένος και µπιτιρµίσσι = 
τελειωµένος.  

ας (µορ.): µε και µεκ 
 π.χ. µεκ αβέλ βο ντα = ας έρθει κι 
αυτός, µε κερντόλ καβά κάι 
µανγκές = ας γίνει αυτό που θέλεις. 

άρχοντας: πατρόνι, ο (= πάτρωνας, 
αφεντικό, πάµπλουτος, 
ζάµπλουτος), θηλ. πατρόνκα, η  (βλ. οµόηχο µε = εγώ). 

 Συνών. τε = να, αν.  π.χ. πατρόνι κερντιλό κατάρ καγιά 
µπουκί = άρχοντας έγινε απ’αυτή  
τη δουλειά, πατρόνκα κερντιλί κι 
τσχέι πασσά µά(ν)ντε = αρχόντισσα 
έγινε η κόρη σου κοντά µου, ε 
γκαβέσκο πατρόνι σι καβά = ο 
άρχοντας του χωριού είναι αυτός. 

ασαµάρωτος (επίθ.): 
µπισαµαρέσκο, -ι. 
ασανσέρ: ασανσέρι, ο  
 π.χ. νταράλ τε ικλέλ οπρά 
ασανσέρι = φοβάται να ανεβεί 
πάνω στο ασανσέρ. 

αρχοντιά (α): πατρο(ν)νούκο, ο (= 
πατρωνία, αφεντιά). 

ασαπούνιστος (επίθ.): 
µπισαπουνισαρντό, -ί 

αρχοντιά (β): κιµπαρλούκο, ο (= 
κιµπαρλίκι) 

 Αντίθ. σαπουνισαρντό = 
σαπουνισµένος. 
ασάφεια: µπιακχιαρντιπέ, ο (σ.α. 
ακαταληψία) 

 π.χ. ο τεµιζλίκο σι κιµπαρλούκο = 
η καθαριότητα είναι κιµπαρλίκι 
(αρχοντιά).  Αντίθ. ακχιαρντιπέ = σαφήνεια. 
αρχοντιλίκι: (βλ. αρχοντιά). ασαφής: (βλ. ακαταλαβίστικος). 
άρωµα: κοκία , η και άροµα, ο ασβεστάς: κιρε(τσ)τσίο, ο θηλ. 

κιρε(τσ)τσίκα, η  π.χ. µπουτ σσουκάρ κχά(ν)ντελ 
καγια κοκία = πολύ ωραία µυρίζει 
αυτό το άρωµα. 

 π.χ. τζαβ κάι κιρε(τσ)τσίο τε κινάβ 
κιρέτσι = πηγαίνω στον ασβεστά να 
αγοράσω ασβέστη.  (βλ. και µυρωδιά). 

αρωµατίζω (α) (µετβ. ρ.): κοκία-
τσχαβ (= άρωµα ρίχνω) 

ασβέστης: κιρέτσι, ο 
 π.χ. µπιλαβάβ ο κιρέτσι = λειώνω 
τον ασβέστη. 
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ασβεστίλα: κιρετσέσκι-κοκία, η.  π.χ. ρουπουνέ τσεά = ασηµένια 
σκουλαρίκια, ρουπέσκο νταν = 
ασηµένιο δόντι. 

ασβεστόπετρα: κιρετσέσκο-µπαρ, 
ο. 
ασβέστωµα: κιρετσέσα-µακχιπέ, ο 
(κιρετσέσα = µε ασβέστη, µακχιπέ 
= βάψιµο, άλειµµα). 

ασήµι: ρουπ, ο. 
 (υποκ.): ρουπορό, ο. 
άσηµος (επίθ.): µπιασσου(ν)ντό,-ί 
(σ.α. ανήκουστος) ασβεστωµένος (µτχ.): κιρετσέσα-

µακχλό, -ί (κιρετσέσα = µε 
ασβέστη, µακχλό = βαµµένος, 
αλειµµένος). 

 Αντίθ. ασσου(ν)ντό = ακουστός, 
διάσηµος, ξακουστός. 
ασήµωµα: ρουπαριπέ, ο. 

ασβεστώνω (µετβ. ρ.): κιρετσέσα-
µακχάβ (κιρετσέσα = µε ασβέστη, 
µακχάβ = βάφω, αλείφω) 

ασηµωµένος (µτχ.): ρουπαρντό,-ί. 
ασηµώνω (µετβ. ρ.): ρουπαράβ. 
ασθένεια: (βλ. αρρώστια). 
ασθενής: (βλ. άρρωστος).  π.χ. κα µακχάβ-κιρετσέσα ε 

ντουβάρα = θα ασβεστώσω τους 
τοίχους. 

ασθενικός (επίθ.): νασφαλικανό,-ί 
(= αρρωστηµένος), (βλ. και 
αρρωστηµένος επιθ.). άσβηστος (επίθ.): µπιµουνταρντό, -

ί (σ.α. µη σκοτωµένος-η)   Αντίθ. σασταρικανό = 
θεραπευτικός, ολοκληρωτικός, 
σαστό = υγιής, ολόκληρος. 

 π.χ. µπιµουνταρντί γιακ = άσβηστη 
φωτιά. 

ασθενοφόρο: αστεναβάκο-
τοµαφίλι, ο (κυριολ. νοσοκοµείου 
αυτοκίνητο)  

 Αντίθ. µουνταρντό = σβησµένος, 
σκοτωµένος, νεκρωµένος. 
ασεβής (ο): τερµπιεσίζι 
(θηλ.τερµπιεσίσκα)  π.χ. αβιλό ε αστεναβάκο-τοµαφίλι 

= ήρθε το ασθενοφόρο.  π.χ. τερµπιεσίζορα σι κε χουρντέ = 
ασεβή είναι τα παιδιά σου.  ασθενώ: (βλ. αµετβ. αρρωσταίνω). 
ασέλγεια: λουµπνιπέ, ο (= 
προστυχιά, πορνεία). 

άσθµα: άζµα και νεφέζι, ο 
 π.χ. κατάρ ο άζµα µο σολούφο 
νασστί λαβ σαµπάλαην = από το 
άσθµα την αναπνοή µου δεν µπορώ 
να πάρω το πρωί, νεφέζι σι µε ντά· 
εµπούκα άµα πφιρέλ, πφουκιόλ = 
άσθµα έχει η µάνα µου· λίγο άµα 
περπατήσει, φουσκώνει 
(λαχανιάζει). 

ασελγής (επίθ.): λουµπνό, -ί (= 
πρόστυχος). 
ασελγώ (αµετβ. ρ.): λουµπνιπέ - 
κεράβ (= προστυχιά κάνω, πορνεία  
κάνω). 
άσεµνος (επίθ.): µπιναµουζέσκο,-ι 
 π.χ. µπιναµουζέσκο µανούςς = 
άσεµνος άνθρωπος. ασθµατική: άζµαλΰκα, η. 

ασθµατικός: άζµαλίο, ο  Συνών. λουµπνό = πρόστυχος. 
Αντίθ. ναµουζλίο = σεµνός.  π.χ. άζµαλίο σι µο ντατ = 

ασθµατικός είναι ο πατέρας µου. ασήκωτος (επίθ.): 
µπιβαζντιµάσκο,-ι ασιτία: µποκ, η (= πείνα) 
 π.χ. µπιβαζντιµάσκο σι καβά 
πφαριπέ = ασήκωτο είναι αυτό το 
βάρος. 

 π.χ. µουλό κατάρ η µποκ = πέθανε 
από την ασιτία (πείνα). 
άσκαφτος (επίθ.): µπιαναντό,-ί 

 Συνών. πφαρό = βαρύς, αργός.  Αντίθ. αναντό = σκαµµένος. 
ασηµένιος (επίθ.): ρουπουνό, -ί και 
ρουπέσκο, -ι. 

ασκέπαστος (επίθ.): 
µπιουτσχαρντό,-ί. 
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Συνων. πουτσαρντό = ξεσκέπαστος.  π.χ. παρναρντά ε µπαλκάια ο γιβ = 
άσπρισε τα βουνά το χιόνι, 
Εντερλέζι αβέλ· κιν κιρέτσι, τε 
παρναράβ ε ντουβάρα = Εντερλέζι 
(Αϊ-Γιώργης) έρχεται· αγόρασε 
ασβέστη να ασπρίσω τους τοίχους. 

Αντίθ. ουτσχαρντό = σκεπασµένος. 
ασκί: (βλ. τουλούµι). 
ασκούπιστος: (βλ. στα λήµµατα  
σκουπισµένος τα αντίθετα). 
ασουβάντιστος (επίθ.): 
µπισουβαβάκο, -ι  Αντίθ. καλαράβ = µαυρίζω µετβ. 

ασπρίζω (β) (µετβ. ρ.): 
παρνανταράβ. 

 π.χ. µπισουβαβάκε ατσχιλέ ε 
ντουβάρα = ασουβάντιστοι έµειναν 
οι τοίχοι. ασπρίλα: παρνιπέ, ο 
 Αντίθ. σουβαλαµούσσι = 
σουβαντισµένος. 

 Αντίθ. καλιπέ = µαυρίλα. 
άσπρισµα (α): παρναριπέ, ο 

ασουλούπωτος (επίθ.): 
µπισουλουπέσκο, -ι. 

 Αντιθ. καλαριπέ = µαύρισµα. 
άσπρισµα (β): παρνανταριπέ, ο. 

ασπαργάνωτος (επίθ.): 
µπικουρπαρντό,-ί. 

ασπρισµένος (α) (µτχ.): 
παρναρντό,-ί 

 Συνών. µπιπακιαρντό = 
αφάσκιωτος. 

 Αντιθ. καλαρντό = µαυρισµένος. 
ασπρισµένος (β) (µτχ.): 
παρνανταρντό,-ί  Αντίθ.  κουρπαρντό = 

σπαργανωµένος, πακιαρντό = 
φασκιωµένος. 

ασπροµάλλης (επίθ.): παρνέ-
παλένγκο,-ί. 

άσπαστος (επίθ.): µπιπφαγκό, -ι  π.χ. (ευχή) παρνέ-µπαλένγκο τε 
κερντός = ασπροµάλλης να γίνεις.  Αντίθ. πφαγκό = σπασµένος. 

ασπιρίνη: ασπιρίνι, η  Αντίθ. καλέ-µπαλένγκο = 
µαυροµάλλης.  π.χ. ντε µαν εκ ασπιρίνι, µο σσορό 

ντουκχάλ = δώσ’ µου µια ασπιρίνη, 
το κεφάλι µου πονάει. 

ασπροµάνικος (επίθ.): παρνέ - 
µπαϊένγκο,-ι (προφ. µε συνίζηση ιέ) 

ασπλαχνία: (βλ. απονιά).  π.χ. παρνέ - µπαϊένγκι α(ν)τεράβα 
= ασπροµάνικο πουκάµισο. άσπλαχνος: (βλ. άπονος). 

ασπούδαστος: (βλ. ασπούδαχτος).  Αντίθ. καλέ - µπαϊένγκο = 
µαυροµάνικος. ασπούδαχτος (άκλ. επίθ.): 

µπιοκουµούσσι (κυριολ. 
αδιάβαστος, σ.α. αµόρφωτος) 

ασπροπρόσωπος (επίθ.): παρνέ - 
µόσκο,-ι και παρνέ - µουέσκο,-ι 

 Αντίθ. οκουµούσσι = διαβασµένος, 
σπουδαγµένος, µορφωµένος. 

 Αντίθ. καλέ - µόσκο και καλέ - 
µουέσκο = µαυροπρόσωπος. 

ασπράδι: παρνιπέ, ο (κυριολ. = 
ασπρίλα) 

άσπρος (επίθ.): παρνό,-ί 
 π.χ. παρνέ πατέ βουραντάν ε 
χουρντές; ακανά κα µελαρέλ λεν = 
άσπρα ρούχα φόρεσες το παιδί; 
τώρα θα τα λερώσει, (µτφ) σαρ λιόµ 
τουτ, παρνό γκιβέ ιν ντικχλόµ = 
καθώς σε πήρα, άσπρη µέρα δεν 
είδα. 

 π.χ. ε γιακχάκο παρνιπέ = το 
ασπράδι του µατιού, ε αρνέσκο 
παρνιπέ = το ασπράδι του αβγού. 
ασπρίζω (αµετβ. ρ.): παρνιάβ 
 π.χ. ε λατσχιµάσταρ παρνιλέ µε 
µπαλά; = από το καλό άσπρισαν τα 
µαλλιά µου;  Αντίθ. καλό = µαύρος. 

ασπρούτσικος (επίθ.): παρνορό,-ί  Αντιθ. καλιάβ = µαυρίζω αµετβ. 
ασπρίζω (α) (µετβ. ρ.): παρναράβ  Αντίθ. καλορό = µαυρούτσικος. 
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άσταλτος (επίθ.): µπιµπιτσχαλντό,-
ί 
 Αντίθ. µπιτσχαλντό = σταλµένος. 
ασταµάτητα (επίρρ.): 
µπιατσχαηµάσα 
 π.χ. µπιατσχαηµάσα µπουκί κερέλ 
για τε παρβαρέλ πε αναβά = 
ασταµάτητα δουλεύει, για να ταΐσει 
την οικογένειά του. 
ασταµάτητος (α) (επίθ.): 
µπιατσχαη(ν)ντό,-ί. 
 π.χ. σο µπιατσχαη(ν)ντό 
µπρουσσούµ σι καβά! = τι 
ασταµάτητη βροχή είναι αυτή! 
 Αντίθ. ατσχαη(ν)ντό = 
σταµατηµένος, ατσχανταρντό = 
σταµατηµένος. 
ασταµάτητος (β) (επίθ.): 
µπιατσχανταρντό,-ί 
 Αντίθ. ατσχανταρντό = 
σταµατηµένος.  
αστάρι: αστάρι, ο  
 π.χ. πεσσίµ κα µακχές λε ασταρέσα 
ντα σορά µποϊαβάσα = πρώτα θα το 
βάψεις µε αστάρι και µετά µε 
µπογιά. 
αστέγνωτος (επίθ.): 
µπισσουκιαρντό,-ί 
 Αντίθ. σσουκιαρντό = στεγνωµένος, 
ξεραµένος. 
άστεγος (επίθ.): µπικχερέσκο,-ι. 
αστεία (επίρρ.): σσαγκάβα 
 π.χ. σσαγκάβα πφε(ν)ντόµ νε 
τούκε, νά χολάο = αστεία στο είπα, 
µη θυµώνεις. 
 (βλ. και αστείο). 
αστειεύοµαι (αµετβ. ρ.): 
σσαγκάβα-κεράβ (= αστείο κάνω) 
 π.χ. νι κεράβ-σσαγκάβα, έµντα 
πφενάβ τουκέ = δεν αστειεύοµαι, 
αλήθεια σου λέω. 
αστείο: σσαγκάβα, η 
 π.χ. σσαγκάβα σας καβά κάι 
πφε(ν)ντόµ τουκέ· νά χολάο = 
αστείο ήταν αυτό που σου είπα· µη 

θυµώνεις, νι βάζντελ σσαγκάβε 
καβά = δεν σηκώνει αστεία αυτός. 
αστείος ( µόνο για πρόσωπα )  
(επίθ.): σσαγκατζίο, -ίκα 
 π.χ. µπουτ σσαγκατζίο µανούςς! τε 
µπεσσέσα πασσά λέστε, κερέλ τουτ 
τε ασάς κε γκέσα = πολύ αστείος 
άνθρωπος! αν καθίσεις κοντά του, 
σε κάνει να γελάς µε την ψυχή σου, 
(σσαγκατζίο σ.α. κωµικός, βλ. και 
κωµικός).  
αστείος (επίθ.): σσαγκαβάκο, -ι 
 π.χ. σσαγκαβάκε πφερασά = αστεία 
λόγια. 
αστεράκι: τσερινορί, η  
αστέρι: τσερίν, η  
 π.χ. (στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«πάλε ρακιόλ» = πάλι νυχτώνει) 
πάλε αϊράτ νασστί κα πασστιάβ, ε 
τσερινά κα γκινάβ = πάλι απόψε δε 
θα µπορέσω να κοιµηθώ, τ’ αστέρια 
θα µετράω. 
αστερωτός (επίθ.): τσεριναλό,-ί 
 π.χ. τσεριναλό κοτόρ = αστερωτό 
ύφασµα. 
αστράγαλος: αστράκο, ο. 
αστραπή: (βλ. κεραυνός). 
αστραφτερός: (βλ. γυαλιστερός). 
αστράφτω (αµετβ. ρ.): (βλ. 
γυαλίζω αµετβ.). 
άστρωτος (επίθ.): 
µπιµπουλιαρντό,-ί 
Αντίθ. µπουλιαρντό = στρωµένος, 
απλωµένος. 
αστυνόµευση: σσεραλιπέ, ο. 
αστυνοµεύω: σσεραλιπέ-κεράβ (= 
αστυνόµευση κάνω). 
αστυνοµία (α): σσεραλέ, ε (κυριολ. 
αστυνοµικοί). 
 π.χ. λε τιλέφονο ε σσεραλένγκε = 
πάρε τηλέφωνο την αστυνοµία 
(τους αστυνοµικούς). 
αστυνοµία (β): καρακόλι, ο  
 π.χ. τσχορντιλό σα ο καρακόλι 
κατέ = ξεχύθηκε όλη η αστυνοµία 
εδώ. 
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αστυνοµικό (τµήµα): καρακόλι, ο  π.χ. τχο ασφάλια κάι τοµαφίλι, 
σίµαν α(ν)ντρέ µανγκινά = βάλε 
ασφάλεια στο αυτοκίνητο, έχω 
µέσα εµπορεύµατα, λιά λε α(ν)ντρέ 
η ασφάλια για τε πουσσέν λε = τον 
πήρε µέσα η ασφάλεια για να τον 
ρωτήσουν (ανακρίνουν). 

 π.χ. τζαβ κάι καρακόλι = πάω στο 
αστυνοµικό τµήµα. 
αστυνοµικός: σσεραλό και 
τσχουραλό, ο 
 π.χ. σσεραλό µανγκέλ τε κερντόλ, 
κάνα κα µπαρόλ = αστυνοµικός 
θέλει να γίνει όταν µεγαλώσει, 
αβιλέ ε τσχουραλέ ντα ροντέ ο κχερ 
= ήρθαν οι αστυνοµικοί και έψαξαν 
το σπίτι. 

άσφαλτος: σσόσσα, η 
 π.χ. κάνα κερντιλό καβά ντροµ 
σσόσσα; = πότε έγινε αυτός ο 
δρόµος άσφαλτος; 

αστυνοµικίνα: σσεραλίνκα, η. ασφουγγάριστος: (βλ. 
ακαθάριστος). ασυγκίνητος (επίθ.): 

µπιµιλοσαρντό, -ί άσχηµα (α) (επίρρ.): µπέτι 
 Αντίθ. µιλοσαρντό = συγκινηµένος.  π.χ. µπέτι κερντάν γκαντάλ κάι 

ορµπισαρντάν λεσκέ = άσχηµα 
έκανες έτσι που του µίλησες. (βλ. 
και άσχηµος). 

ασυγύριστος: (βλ. αµάζευτος). 
ασυγχώρητος (επίθ.): 
µπιπροστισαρντό,-ί. 
 Αντίθ. προστισαρντό = 
συγχωρεµένος. 

 Αντιθ. σσουκάρ = όµορφα, ωραία, 
όµορφος, ωραίος. 

ασύλληπτος: (βλ. άπιαστος). άσχηµα (β) (για δυσάρεστα 
πράγµατα ή καταστάσεις) (επίρρ. 
και άκλ. επίθ.): φενά (σ.α. κακός, 
επικίνδυνα) 

ασυλλόγιστος (επίθ.): 
µπιγκου(ν)ντισαρντό, -ι και 
µπιγκου(ν)ντισαριµάσκο, -ι. 
 Συνών. µπιγκογκιάκο = άµυαλος, 
ανεγκέφαλος 

 π.χ. µπουτ φενά τσαλάντιλο = πολύ 
άσχηµα χτυπήθηκε. 

ασυµβούλευτος: (βλ. 
αδασκάλευτος). 

ασχηµάδα: µπετλίκο, ο 
 Συνών. µπετιπέ = ασχήµια 

ασυµµάζευτος: (βλ. αµάζευτος).  Αντίθ. σσουκ = οµορφιά, 
σσουκαριπέ = οµορφιά, ωραιότητα. ασυµπάθητος (άκλ. επίθ.): τόρι 
ασχηµαίνω (α) (αµετβ. ρ.): 
µπετλεσσίαβ. 

 π.χ. τόρι µανούςς σι, νι σεβιλίορ = 
ασυµπάθητος άνθρωπος είναι, δεν 
αγαπιέται.  π.χ. µπετλεσστί ακανά κάι µπαριλό 

= ασχήµυνε τώρα που µεγάλωσε.  Συνών. σσουντρό = κρύος, ψυχρός. 
ασυνέφιαστος: (βλ. ανέφελος).  Αντίθ. σουκάβαβ = οµορφαίνω 

αµετβ. ασυνεχής (µτχ.): ατσχαη(ν)ντό,-ί 
(= σταµατηµένος). ασχηµαίνω (β) (αµετβ. ρ.): µπέτι-

κερντιάβ (= άσχηµος γίνοµαι)  Αντίθ. µπιατσχαη(ν)ντό = 
ασταµάτητος, αδιάκοπος, συνεχής.  π.χ. µπουτ µπέτι κερντιλί κι τσχέι = 

πολύ ασχήµυνε η κόρη σου. ασυντρόφευτος (επίθ.): 
µπιντοστέσκο,-ι.  Αντίθ. σσουκ-λαβ (= οµορφιά 

παίρνω) αµετβ. οµορφαίνω. άσφαιρος (επίθ.): 
µπιφιτσενκένγκο,-ι (= χωρίς 
σφαίρες). 

ασχηµαίνω (α) (µετβ. ρ.): 
µπετλεσστιρίαβ. 

ασφάλεια: ασφάλια, η 
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 π.χ. καβά φουλαηπέ 
µπετλεσστιρίολ τουτ = αυτό το 
χτένισµα σε ασχηµαίνει. 
 Αντίθ. σσουκαράβ = οµορφαίνω 
µετβ. (οµόηχο σσουκαράβ = 
στεγνώνω µετβ., ξεραίνω). 
ασχηµαίνω (β) (µετβ. ρ.): µπέτι-
κεράβ (= άσχηµο κάνω) 
 π.χ. µπέτι κερέλ τουτ καβά 
βουραηπέ = σε ασχηµαίνει αυτό το 
ντύσιµο. 
 Αντίθ. σσουκ-νταβ (= οµορφιά 
δίνω) µετβ. οµορφαίνω. 
ασχήµια: µπετιπέ, ο 
 π.χ. σο σι καβά µπετιπέ κάι σι καλέ 
µανουσσέ! = τι είναι αυτή η 
ασχήµια που έχει αυτός ο 
άνθρωπος! 
Συνών. µπετλίκο = ασχηµάδα, 
ασχηµοσύνη. 
Αντίθ. σσουκ, σσουκαριπέ = 
οµορφιά,ωραιότητα. 
ασχηµίζω: (βλ. ασχηµαίνω µετβ.) 
ασχηµοπρόσωπος (επίθ.): µπέτι - 
µόσκο, -ι και µπέτι - µουέσκο, -ι 
 π.χ. µπέτι-µόσκι τσχορί = 
ασχηµοπρόσωπη κοπέλα. 
 Συνών. γιαµπανάβα - µόσκο και 
γιαµπανάβα - µουέσκο = 
αγριοπρόσωπος. 
άσχηµος (α) (ακλ.επιθ.): µπέτι  
 π.χ. η σσουκάρ πφαµπάι ο µπέτι 
µανούςς χαλ λα = το όµορφο µήλο 
ο άσχηµος άνθρωπος το τρώει. 
(δηλ. πολλές φορές οι άσχηµοι (-ες) 
παντρεύονται τις (τους) όµορφες -
ους). 
  Αντίθ. σσουκάρ = όµορφος, 
ωραίος, όµορφα, ωραία. 
άσχηµος (β) (για δυσάρεστα 
πράγµατα ή καταστάσεις): φενά 
(σ.α. επικίνδυνος, κακός) 
 π.χ. φενά νασφαλιπέ σι καβά = 
άσχηµη αρρώστια είναι αυτή, φενά 
τχανέστε τσαλαντάν νε = σε 
άσχηµο µέρος (σηµείο) τον 

χτύπησες, φενά τσαλαηπέ = άσχηµο 
(επικίνδυνο) χτύπηµα. 
ασχηµοσύνη: (βλ. ασχηµάδα, 
ασχήµια). 
αταξία (για πρόσωπο): ναλετλίκο, 
ο 
 π.χ. νι κα κερές ναλετλίκο, 
σσουκάρ κα µπεσσές = δεν θα 
κάνεις αταξία, ωραία (φρόνηµα) θα 
καθήσεις. 
ατάιστος (επίθ.): µπιπαρβαρντό,-ί 
και µπιπαρµπαρντό,-ί. 
Συνών. µποκχαλό = πεινασµένος, 
νηστικός. 
Αντίθ. παρβαρντό = ταϊσµένος. 
ατακτοποίητος: µπιλατσχαρντό,-ί 
(κυριολ. ακαλυτέρευτος, σ.α. 
αγιάτρευτος, αβελτίωτος, 
αδιόρθωτος, απεριποίητος, 
ανέτοιµος) 
 Αντίθ. λατσχαρντό = 
καλυτερευµένος, τακτοποιηµένος, 
γιατρεµένος, βελτιωµένος, 
διορθωµένος, έτοιµος, 
περιποιηµένος. 
άτακτος (άκλ. επίθ.): ζινάβα  
 (βλ. και ζωηρός). 
άταφος: (βλ. άθαφτος). 
άτεκνος (επίθ.): µπιχουρντένγκο,-ι. 
ατεµάχιστος: (βλ. ακοµµάτιαστος). 
ατζαµής (επίθ.): ατζαµίο,-ούκα 
 π.χ. ατζαµίο σι, νι τζανέλ τε 
τράντελ σσουκάρ = ατζαµής είναι, 
δεν ξέρει να οδηγήσει ωραία 
(καλά), ατζαµούκα σι η µπορί, σικνί 
σι νταά = ατζαµίδισσα είναι η νύφη 
(δεν ξέρει καλό νοικοκυριό), µικρή 
είναι ακόµη. (σ.α. αδέξιος). 
ατζαµίδικος (επίθ.): ατζαµιένγκο, -
ι 
 π.χ. ατζαµιένγκι µπουκί σι καϊά κάι 
κερντέ τούκε = ατζαµίδικη δουλειά 
είναι αυτή που σου έκαναν. 
ατζαµοσύνη: ατζαµουλούκο, ο 
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 π.χ. σο σι καβά ατζαµουλούκο κάι 
σίτουτ! = τι ατζαµοσύνη είναι αυτή 
που έχεις! (σ.α. αδεξιότητα). 

 π.χ. καζόµ τζενέ κ’ αβέν; = πόσα 
άτοµα θα ’ρθείτε; γεκ τζονό σο τε 
κερέλ τουκέ; = ένα άτοµο τι να σου 
κάνει; ατζέντα: ατζέ(ν)τα, η 
 Συνών. µανούςς = άνθρωπος.  π.χ. χασαρντόµ µι ατζέ(ν)τα = 

έχασα την ατζέντα µου.  (υποκ.): τζονορό, ο και τζενορό, ο. 
ατζέντης: ατζέ(ν)τατζίο, ο (θηλ. 
ατζέ(ν)τατζίκα, η). 

ατοποθέτητος (επίθ.): µπιτχοντό,-ί 
και µπιτχοντι(ν)ντό,-ί 

ατηγάνιστος: (βλ. άψητος)  (βλ. οµόηχο µπιτχοντό = άπλυτος ) 
ατίθασος (για προσ.) (άκλ. επίθ.): 
ναλέτι 

 Αντίθ. τχοντό = τοποθετηµένος 
(οµόηχο τχοντό = πλυµένος). 
ατόφιος (επίθ.): σαστό,-ί (= 
ολόκληρος, υγιής). 

 π.χ. ναλέτι χουρντό = ατίθασο 
παιδί (ως ουσ. ναλέτι, ο , ναλέτκα, 
η)  Αντίθ. οπάςς = µισός, εσίκι = 

λειψός.  ατιµάζω (µετβ. ρ.): λατζανταράβ 
(= ντροπιάζω, προσβάλλω, 
εξευτελίζω, ταπεινώνω) 

ατράβηχτος (επίθ.): 
µπισϋρντι(ν)ντό,-ί και 
µπισϋρνταρντό,-ί και (άκλ.επιθ.) 
µπισϋρντιµέ. 

 (λατζ = ντροπή). 
ατίµασµα: λατζανταριπέ, ο (= 
ντρόπιασµα, προσβολή, 
εξευτελισµός, ταπείνωση). 

 (µπισϋρντι(ν)ντό µτφ. = 
αβάσταχτος, ανυπόφορος), 
(µπισϋρντιµέ µτφ. = ανυπόφορος, 
αβάσταχτος, αζύγιστος). 

ατιµασµένος (µτχ): λατζανταρντό,-
ί (= ντροπιασµένος, 
προσβεβληµένος, εξευτελισµένος, 
ταπεινωµένος). 

 (µπισϋρνταρντό µτφ. = αζύγιστος). 
 Αντίθ. σϋρντι(ν)ντό και σϋρνταρντό 
= τραβηγµένος και σϋρντιµέ = 
τραβηγµένος. 

ατίναχτος (επίθ.): µπικινισαρντό, -ί  
 π.χ. µπικινισαρντό κιλίµο = 
ατίναχτο χαλί. άτριφτος (επίθ.): µπιµορντό,-ί 
 Αντίθ. κινισαρντό = τιναγµένος, 
ξετιναγµένος. 

 Αντίθ. µορντό = τριµµένος, 
ακονισµένος. 

ατµός:  ντουµάνο, ο (βλ. και 
καπνός) 

άτριχος (επίθ.): µπιµπαλαλό,-ί και 
µπιµπαλένγκο,-ι 
 Αντίθ. µπαλαλό = τριχωτός, 
µαλλιαρός. 

 π.χ. ντουµάνο ικλέλ κατάρ 
τσίντζιρα = ατµός βγαίνει από την 
κατσαρόλα. άτροµος (επίθ.): µπινταρανό,-ί 

(σ.α. άφοβος) άτολµος (επίθ.): µπιτζεσαρετέσκο,-
ι (= χωρίς θάρρος)  Συνών. µπιτρασσανό και 

µπιτρασσάκο = άφοβος.  Συνών. τρασσανό, νταρανό = 
φοβιτσιάρης ατρύπητος (επίθ.): µπιχϋβαρντό,-ί 
 Αντίθ. τζεσαρετλίο = τολµηρός, 
θαρραλέος. 

 Αντίθ. χϋβαρντό = τρυπηµένος. 
ατσαλάκωτος (άκλ. επίθ.): 
µπιµπουρτσιµέ. ατοµικός (επίθ.): τζενικανό,-ί 
 Αντίθ. µπουρτσιµέ = 
τσαλακωµένος. 

 (τζονό ή τζενό = άτοµο). 
ατοµικότητα: τζενιπέ, ο. 
άτοµο: τζονό και τζενό, ο ατσαλένιος (α) (επίθ.): απτσιναλό,-

ί και απσιναλό,-ί. 
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ατσαλένιος (β) (επίθ.): 
τσελικέσκο,-ι και τσελικόσκο,-ι 

 π.χ. σο µπιµπαχταλό µανούςς! = τι 
άτυχος άνθρωπος! 
 Αντίθ. µπαχταλό = τυχερός, 
ευτυχισµένος. 

 π.χ. τσελικέσκι σσάικα = 
ατσαλένιο καρφί. 
ατσάλι (α): απτσίν και απσίν,  αυγό: (βλ. αβγό). 
ατσάλι (β): τσελίκο, ο Αύγουστος: Αβουστόζι 
 π.χ. τσελίκο σι η σσάικα = ατσάλι 
είναι το καρφί, ζουραλό σας λεσκό 
ντατ, σαρ τσελίκο σας ο µανούςς! = 
δυνατός ήταν ο πατέρας του, σαν 
ατσάλι ήταν ο άνθρωπος! 

 π.χ. Αβουστόζι αβιλό, τζάλταρ ο 
µιλάι = Αύγουστος ήρθε, φεύγει το 
καλοκαίρι. 
αυθαίρετος (επίθ.): αφθέρετο,-ι 
 π.χ. κατέ οπρέ σα ε κχερά 
αφθέρετα σι = εδώ πάνω όλα τα 
σπίτια αυθαίρετα είναι. 

 (τσέλικο = ξυλίκι είδος παιδικού 
παιχνιδιού). 
ατσάλινος: (βλ. ατσαλένιος). αυθεντικός: (βλ. γνήσιος). 
ατσάλωµα: απτσιναριπέ και 
απσιναριπέ, ο. 

αυθεντικότητα: (βλ. γνησιότητα). 
αυθηµερόν (επίρρ.): εκχέ-
γκιβεσέστε ατσαλωµένος (µτχ.): 

απτσιναρντό,-ί και απσιναρντό,-ί.  π.χ. ιρισάιλο εκχέ-γκιβεσέστε = 
γύρισε αυθηµερόν. ατσαλώνω (µετβ. ρ.): απτσιναράβ 

και απσιναράβ. αυλή: αβλία, η και αβλίν, η και 
αρέµι, ο ατσίγαρος (επίθ.): µπιτζιγκαράκο, 

-ι  π.χ. πφερντί λουλουγκιά σι λακί 
αβλία = γεµάτη λουλούδια είναι η 
αυλή της, σσουλαβάβ ο αρέµι = 
σκουπίζω την αυλή, µπούσσουκαρ 
σι κι αβλίν! = υπέροχη είναι η αυλή 
σου! 

 π.χ. µπιντραµιάκο, µπιτζιγκαράκο, 
ατσχιλό οπρά ντοµά = άφραγκος, 
ατσίγαρος, έµεινε πάνω στους 
δρόµους. 
ατύχηµα (α): καζάβα, η και 
ατίχιµα, ο  (υποκ.): αβλιίσα, η και αρεµίσι, ο. 

αυλόπορτα: αβλιάκο-ουντάρ, ο και 
αβλιάκι-καπούια, η (προφ. µε 
συνίζηση ια) 

 π.χ. κάι καβά ντροµ, µπουτ καζάβε 
κερντιλέ = σ' αυτόν το δρόµο, 
πολλά ατυχήµατα έγιναν. 
ατύχηµα (β): ατάβα, η   π.χ. νά µουκ πουταρντό ε αβλιάκο-

ουντάρ = µην αφήνεις ανοιχτή την 
αυλόπορτα, πουτάρ ε αβλιάκι-
καπούια = άνοιξε την αυλόπορτα. 

 π.χ. (κατάρα) ατάβα τε αρακχαβέλ 
τουτ = ατύχηµα να σε βρει, 
(αταή(ν)ναν = κατά λάθος, π.χ. 
αταή(ν)ναν τσαλαντά τουτ = κατά 
λάθος σε χτύπησε). 

αυριανός (επίθ.): τχαρικνό,-ί και 
τχαϊαρικνό,-ί (προφ. µε συνίζηση 
ια) και τχεϊαρικνό,-ί (προφ. µε 
συνίζηση ια ) 

ατυχής: (βλ. άτυχος). 
ατυχία: µπιµπαχταλιπέ και 
µπιµπαχτιπέ, ο (µπιµπαχταλιπέ σ.α. 
δυστυχία) 

  π.χ. ο τχαρικνό γκιβέ = η αυριανή 
µέρα. 

 Αντίθ. µπαχ = τύχη.  Αντίθ. ιρακιτνό = χθεσινός και 
αρακιτνό = χθεσινός. άτυχος (επίθ.): µπιµπαχταλό,-ί και 

µπιµπαχτακό,-ί, (σ.α. 
δυστυχισµένος, βλ. και 
δυστυχισµένος) 

αύριο (επίρρ.): τχάρα, τχαϊάρα 
(προφ. µε συνίζηση ια) και τχεϊάρα 
(προφ. µε συνίζηση ια) 
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 π.χ. η τιλεόραση πφε(ν)ντά τχάρα 
κάι κα ντελ-µπρουουµ = η 
τηλεόραση είπε ότι αύριο  θα 
βρέξει, τχαϊάρα κα τζάβταρ = αύριο 
θα φύγω, τχάρα κ'αβέλ = αύριο θα 
'ρθει. 

 π.χ. κον σι καβά; = ποιος είναι 
αυτός; αβέρ πφενές µανγκέ του, 
αβέρ πφενέλ µανγκέ βο = άλλα µου 
λες εσύ, άλλα µου λέει αυτός. 
αυτός (β) (δεικτ. αντων.): ακαβά 
και (προς. ως οριστική αντων.) βοβ 
και βο (σ.α. ο ίδιος)  Αντιθ. ιρακί = χθες και αρακί = 

χθες.  π.χ. ακαβά τσαλαντά µαν = αυτός 
µε χτύπησε, κ’ αβέλας βοβ ντα, αµά 
νι αβιλό = θα ‘ρχόταν κι αυτός, 
αλλά δεν ήρθε, τε αβέλ βο τε λελ πε 
παρέ, µε τούτε νι νταβ λεν = να 
έρθεις αυτός (ο ίδιος) να πάρει τα 
λεφτά του, εγώ σε σένα δεν τα δίνω 
(η λέξη ακαβά είναι σύνθετη, από 
ακ = να µορ., ιδού και καβά = 
αυτός, µε αποβολή του κ από το 
πρώτο συνθετικό, γιατί το δεύτερο 
αρχίζει από κ, ακαβά κατά λέξη: 
ετούτος, ακαϊά και ακαγιά = 
ετούτη). 

αυτάκι: (βλ. αφτάκι). 
αυτή: βόι και καγιά και καϊά 
 π.χ. καγιά σι κι ροµνί; = αυτή είναι 
η γυναίκα σου;, µπουτ τζανέλ καϊά 
= πολλά ξέρει αυτή. 
αυτί: (βλ. αφτί). 
αυτοκινητάκι: τοµαφιλίσι και 
τροµοφιλίσι, ο. 
αυτοκίνητο: τοµαφίλι και 
τροµοφίλι, ο 
 π.χ. κάσκο σι καβά τοµαφίλι; = 
ποιανού είναι αυτό το αυτοκίνητο; 
φουλάρ ε µανγκινά κατάρ ο 
τροµοφίλι = κατέβασε τα 
εµπορεύµατα από το αυτοκίνητο. 

αυχένας : (βλ. σβέρκος). 
αφάγωτος (επίθ.): µπιχα(ν)ντό,-ί 

αυτοκινητόδροµος: τοµαφιλένγκο-
ντροµ, ο. 

 π.χ. µπιχα(ν)ντέ ατσχιλέ ε χαµάτα 
= αφάγωτα έµειναν τα φαγητά. 

αυτοκτονώ (αµετβ. ρ.): 
µουνταράµαν, (µουνταράβ = 
σκοτώνω, µαν = εµένα) 

 Αντίθ. χα(ν)ντό = φαγωµένος, 
µαλωµένος. 
αφαιρεµένος (επίθ.): ικαλντό,-ί 
(κυριολ.= βγαλµένος).  π.χ. µουνταρντάπες ε λατζάταρ = 

αυτοκτόνησε από ντροπή. (βλ. και 
σκοτώνοµαι). 

 π.χ. καλά παρέ κάι νταβ τουτ σι 
αµαρό κιάρι· ικαλντέ σι α(ν)ντράλ ε 
µαστράφορα = αυτά τα χρήµατα 
που σου δίνω είναι το κέρδος µας· 
αφαιρεµένα είναι από µέσα τα 
έξοδα. 

αυτόµατος (επίθ.): αφτόµατο,-ι 
 π.χ. καλέ τοµαφιλέσκε τακίτε 
αφτόµατε σι = αυτού του 
αυτοκινήτου οι ταχύτητες 
αυτόµατες είναι.  Συνών. λι(ν)ντό = παρµένος, 

αφηρηµένος, αδέξιος. αυτοπυρπολούµαι (αµετβ. ρ.): 
πφαµπαράµαν (πφαµπαράβ = καίω 
µετβ., ανάβω µετβ., µαν = εµένα, 
τον εαυτό µου) 

αφαίρεση: ικαλιπέ, ο (κυριολ. 
βγάλσιµο). 
 Συνών. λιιπέ = πάρσιµο, λήψη. 
αφαιρέσιµος (επίθ.): ικαλιµάσκο, -
ι 

 π.χ. πφαµπαρντάπες γκαζέσα, κάι 
κϋσκανίορας πε ροµέ = 
αυτοπυρπολήθηκε µε πετρέλαιο, 
που ζήλευε τον σύζυγό της. 

αφαιρούµαι (α): (βλ. ξεχνιέµαι). 
αφαιρούµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
ικάλντιαβ  αυτός (α): βο και καβά   
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 π.χ. ικάλντιλε παρέ κατάρ 
α(ν)ντράλ = αφαιρέθηκαν χρήµατα 
αποδώ µέσα. 

 π.χ. ο τσορµπατζίο αβέλ = το 
αφεντικό έρχεται, τσορµπατζίο 
κερντιλό = αφεντικό έγινε. 

αφαιρώ (µετβ. ρ.): ικαλάβ (κυριολ. 
βγάζω) 

αφηγούµαι: (βλ. διηγούµαι). 
άφηµα: µουκιπέ, ο (σ.α. παράτηµα, 
εγκατάλειψη).  π.χ. τε ικαλέσα α(ν)ντράλ ε 

ντροµέσκε µαστράφορα, ζάλακ 
κιάρι ατσχέλ αµένγκε = εάν 
αφαιρέσεις από µέσα τα έξοδα του 
δρόµου (διαδροµής),λίγο κέρδος 
µας µένει.  

αφηµένος (µτχ.): µουκλό,-ί. 
αφήνοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
µουκάµαν 
 π.χ. νά µούκτουτ, κα περές = µην 
αφήνεσαι, θα πέσεις, µουκλάπες η 
ντο(ν)ντουρµάβα = αφέθηκε 
(έλιωσε) το παγωτό, νά µούκτουτ 
αγκαντάλ, βουράβτουτ, 
ρά(ν)ντετουτ = µην αφήνεσαι (µην 
παραµελείς τον εαυτό σου) έτσι, 
ντύσου, ξυρίσου, νά µούκτουτ, κερ 
σσεβίκι, τε µπιτιρίας = µην 
αφήνεσαι (µη χαλαρώνεις), κάνε 
γρήγορα, να τελειώσουµε. 

 Συνών. λαβ = παίρνω, λαµβάνω. 
αφαλός: µπουρούκο, ο 
 (υποκ.): µπουρουκίσι, ο. 
αφανέρωτος (επίθ.): 
µπισικαντι(ν)ντό,-ί και 
µπισικανταρντό,-ί. 
 Αντίθ. σικανταρντό και 
σικαντι(ν)ντό = φανερωµένος. 
αφανής (επίθ.): µπισικαντό,-ί 
 Αντίθ. σικαντό = φανερός.  (µουκάµαν κυριολ. αφήνω τον 

εαυτό µου). αφανίζω: (βλ. εξαφανίζω, 
εξοντώνω). αφήνοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 

µουκλιάβ (σ.α. εγκαταλείποµαι, 
παραιτούµαι, απολύοµαι) 

αφάνιση: χασαρνταριπέ, ο (σ.α. 
εξόντωση). 
αφανισµένος: (βλ. εξοντωµένος).  π.χ. µουκλιλό σερµπέζι = αφέθηκε 

ελεύθερος. (βλ. και παραιτούµαι, 
απολύοµαι). 

αφανισµός: (βλ. αφάνιση). 
αφάσκιωτος (επίθ.): 
µπιπακιαρντό,-ί. αφήνω (α) (µετβ. ρ.): µουκάβ 
Συνών. µπικουρπαρντό = 
ασπαργάνωτος. 

 π.χ. κα µουκάβ καϊά µπουκί = θα 
την αφήσω αυτή την δουλειά, 
µουκλά πε ροµέ = τον άφησε τον 
άνδρα της. (σ.α. παρατώ, 
εγκαταλείπω, επιτρέπω). 

Αντίθ. πακιαρντό = φασκιωµένος, 
κουρπαρντό = σπαργανωµένος. 
αφεντιά: αφε(ν)ντιλίκο, ο. 
αφεντικίνα (α): αφε(ν)ντικόσκα, η. αφήνω (β) (επιτατ. ενεργ. διαµ. 

ρ.): µουκλανταράβ και (ενεργ. 
διαµ.ρ.) µουκλαράβ (= κάνω να 
αφήσει-ουν, βάζω να αφήσει-ουν, 
κάνω να αφεθεί-ούν, αναγκάζω να 
αφήσει-ουν) 

αφεντικίνα (β): τσορµπατζΰκα, η. 
αφεντικό (α): αφε(ν)ντικόζι και 
αφε(ν)ντικό, ο 
 π.χ. µε αφε(ν)ντικόζι οπρά µο 
σσορό νι µανγκάβ, κάνα κεράβ 
µπουκί = εγώ αφεντικό πάνω στο 
κεφάλι µου, δεν θέλω όταν 
δουλεύω, νταά ιν ποκι(ν)ντάς τουτ 
κο αφε(ν)ντικό; = ακόµα δεν σε 
πλήρωσε το αφεντικό σου; 

 π.χ. κα µουκλανταράβ λεστέ καϊά 
µπουκί = θα τον κάνω να αφήσει 
αυτή τη δουλειά (µουκλανταρντό, -ί 
και µουκλαρντό, -ί µτχ = αφηµένος, 
απολυµένος, µουκλανταριπέ και 

αφεντικό (β): τσορµπατζίο, ο  
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µουκλαριπέ, ο ρηµατ. ουσ. = άφηµα, 
απόλυση, αναγκαστικό άφηµα). 

αφίλητος (α) (επίθ.): 
µπιτσουµιντι(ν)ντό, -ί 

αφηρηµάδα (α): λι(ν)ντιπέ, ο  π.χ. µπιτσουµιντι(ν)ντέ ουσστά = 
αφίλητα χείλη.  π.χ. σο σι καβά λι(ν)ντιπέ κάι 

σίτουτ; = τι αφηρηµάδα είναι αυτή 
που έχεις; 

 Αντίθ. τσουµιντι(ν)ντό = φιληµένος.  
αφίλητος (β) (επίθ.): 
µπιτσουµουντι(ν)ντό, -ί αφηρηµάδα (β): µπισταριπέ, ο 

(κυριολ. ξεχασιά)  Αντίθ. τσουµουντι(ν)ντό = 
φιληµένος.  π.χ. καβά µπισταριπέ κάι σίτουτ, 

ούτε εκχέ µπουκιάτε νι κα ασταρέν 
τουτ = αυτήν την αφηρηµάδα που 
έχεις ούτε σε µια δουλειά δεν θα σε 
κρατήσουν.  

αφιλοπονία: (βλ. τεµπελιά). 
αφιλόπονος: (βλ. τεµπέλης). 
άφιλος: µπιαµαλέσκο,-ι. 
άφιξη: αβιπέ, ο  

αφηρηµένος (α) (µτχ.): λι(ν)ντό,-ί  (κυριολ. ερχοµός, αβάβ = έρχοµαι). 
 Αντίθ. τζιιπέ = πηγαιµός.  π.χ. κάι πφιρέλ κι γκογκί, µο 

λι(ν)ντέα; = πού περπατάει το 
µυαλό σου, ρε αφηρηµένε; µπουτ 
λι(ν)ντό σαν· ούτε γεκ λατσχί 
µπουκί νασστί κερές = πολύ 
αφηρηµένος είσαι· ούτε µια δουλειά 
καλή δεν µπορείς να κάνεις. 

άφοβα: µπιτρασσάσα και 
µπινταράσα (σ.α. άτροµα) 
 π.χ. πάσστο µπινταράσα = 
κοιµήσου άφοβα. 
αφοβία: µπιτρασσαηπέ, ο και 
µπινταραηπέ, ο 
 Αντίθ. τραςς = φόβος, τρόµος και 
νταρ = φόβος, τρόµος. 

 (λι(ν)ντό κυριολ. = παρµένος), (βλ. 
και παρµένος). 

άφοβος (επίθ.): µπιτρασσανό,-ί και 
µπιτρασσάκο,-ι 

αφηρηµένος (β) (µτχ.ως επιθ.): 
µπισταρντό,-ί (κυριολ. = 
ξεχασιάρης, ξεχασµένος) Συνών. µπινταρανό = άτροµος, 

άφοβος.  π.χ. µπισταρντέα, σα κε νατάρε 
µπιστρές = αφηρηµένε, όλο τα 
κλειδιά σου ξεχνάς. 

Αντίθ. τρασσανό = φοβιτσιάρης. 
αφοδεύω: (βλ. χέζω). 

άφθαρτος (επίθ.): µπιαραντό,ί 
(σ.α. αχάλαστος) 

αφόδευση: (βλ. χέσιµο). 
αφοδευτήριο: (βλ. αποχωρητήριο). 
αφόρετος (επίθ.): µπιβουραντό,-ί  Συνών. µπιµουσαρντό = αχάλαστος. 

 Αντίθ. αραντό = φθαρµένος, 
χαλασµένος και µουσαρντό = 
χαλασµένος. 

 π.χ. µπιβουραντέ σι ε µενία = 
αφόρετα είναι τα παπούτσια. (βλ. 
και άντυτος), (σ.α. κακοντυµένος). 

αφθονία (α): µπερεκέτι, ο  Αντίθ. βουραντό = φορεµένος, 
ντυµένος.  π.χ. γκελό κοβά µπερεκέτι κάι 

τζανέσας = πάει εκείνη η αφθονία 
που ήξερες. 

αφόρητος: (βλ. αβάσταχτος). 
αφορµή: µανάβα, η  

αφθονία (β): µπο(λ)λούκο, ο   π.χ. µανάβα ρόντελας, τε τζάλταρ = 
αφορµή έψαχνε, να φύγει.  π.χ. κα ρόντες καβά µπο(λ)λούκο = 

θα ψάχνεις αυτήν την αφθονία!  (σ.α. φταίξιµο π.χ. κάνα κα 
τσαλαβάβ λε, µάνγκε µανάβα τε να 
ρακχαβές = όταν θα τον χτυπήσω, 
για µένα φταίξιµο να µη βρεις (δηλ. 
να µη µου ζητήσεις το λόγο). 

 Αντίθ. εσικλίκο = έλλειψη. 
άφθονος: (βλ. πολύς, µπόλικος). 
αφιερώνοµαι: (βλ. αφοσιώνοµαι). 
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αφρός: κυπυρύκο, ο (τα υ προφ. 
όπως το γαλλικό u) και αφρό, ο. 

 (οµόηχο µανάβα = αίνιγµα).  
αφοσιώνοµαι (αµετβ. ρ.): ντάµαν 
(= δίνω τον εαυτό µου, δίνοµαι, 
νταβ = δίνω, µαν = εµένα) 

αφτάκι: κανορό, ο 
 π.χ. καβά κάι κερντάν τε να 
µπιστρές λε· τε τχος λε τσεν κάι κο 
κανορό = αυτό που έκανες να µην 
το ξεχάσεις· να το βάλεις 
σκουλαρίκι στο αφτάκι σου. 

 π.χ. ντιόµαν τουκέ σα µε γκέσα = 
σου αφοσιώθηκα µ 'όλη την ψυχή 
µου. 
αφού (σύνδ.): αφού 

άφταστος (επίθ.): µπιρεσαντό,-ί  π.χ. αφού ντιάν ακανά α(ν)ντό 
κχελιπέ, κα κχελές = αφού µπήκες 
τώρα στο χορό, θα χορέψεις. 

 Αντίθ. ρεσαντό = φτασµένος. 
άφτερος (επίθ.): µπιπφακένγκο, -ι 

αφουρτούνιαστος (επίθ.): 
µπιφουρτουνάκο, -ι. 

 Αντίθ. πφακιαλό = φτερωτός. 
αφτί: καν, ο 

αφούσκωτος (επίθ.): 
µπιπφουκιαρντό,-ί 

 π.χ. ε χουρντέσκε κανά ντουκχάν, 
ο(ν)ντάν ροβέλ = του µωρού τα 
αφτιά πονούν, γι’ αυτό κλαίει, ούτε 
λεσκό καν ιν τερλενίορ! = ούτε το 
αφτί του δεν ιδρώνει! καν τχολ για 
τε ασσουνέλ αµέν σο πφενάς = αφτί 
βάζει για να µας ακούσει τι λέµε. 

 Αντίθ. πφουκιαρντό = 
φουσκωµένος, λαχανιασµένος. 
άφραγκος (επίθ.): µπιντραµιάκο,-ι 
 π.χ. µπιντραµιάκο ατσχιλόµ = 
άφραγκος έµεινα. 
αφράτος (επίθ.): πφουκλό, -ί 
(κυριολ. φουσκωτός) 

άφτιαχτος (επίθ.): µπικερντό,-ί 
(σ.α. αγίνωτος, άγουρος, ανώριµος, 
αδηµιούργητος, ακάµωτος).  π.χ. πφουκλό µαρνό = αφράτο 

ψωµί.  Αντίθ. κερντό = γινωµένος, 
φτιαγµένος, δηµιουργηµένος, 
καµωµένος, ώριµος. 

αφρίζω (α) (αµετβ. ρ.): (µόνο για 
πρόσωπο): τσχουνγκαρά-κεράβ (= 
σάλια κάνω) άφυλλος (επίθ.): µπιπατρένγκο,-ι. 

αφυπνίζοµαι: (βλ. αµετβ. ξυπνώ).  π.χ. τσχουνγκαρά κερντάς λεσκό 
µούι κατάρ ο νασουλιπέ = άφρισε 
το στόµα του από την κακία.  

αφυπνίζω: (βλ. µετβ. ξυπνώ). 
αφύπνιση: (βλ. ξύπνηµα). 
αφυπνισµένος: (βλ. ξύπνιος). αφρίζω (β) (αµετβ. ρ.): 

κυπυρύκορα-κεράβ και κυπυρύτσα-
κεράβ 

άφωνος (επίθ.): µπιλαλάκο,-ι και 
µπισεζάκο,-ι. 
αχ (επιφών.): αχ  (κυριολ. αφρούς κάνω). 

Αφρικανός: Αφρικάνο, ο.  π.χ. αχ, σο τε κεράβ τουκέ! = αχ, τι 
να σου κάνω!, αχ, τσαλαντόµ µο 
βας = αχ, χτύπησα το χέρι µου. 

Αφρικάνα: Αφρικάνκα, η. 
αφρικάνικος (επίθ.): 
αφρικανένγκο, -ι. αχαΐρευτος: (βλ. ρέµπελος). 

αχάλαστος (επίθ.): µπιµουσαρντό,-
ί 

Αφρική: Αφρικί, η. 
αφροντισιά: (βλ. απροσεξία). 
αφρόντιστος (επίθ.): µπιντικχλό,-ί 
και µπιντικλι(ν)ντό,-ί (κυριολ. 
ακοίταχτος). 

 Συνών. µπιαραντό = άφθαρτος, 
αχάλαστος. 
 Αντίθ. µουσαρντό = χαλασµένος, 
µποζούκι = χαλασµένος, αραντό = 
φθαρµένος, χαλασµένος. 

 Αντίθ. ντικχλό και ντικχλι(ν)ντό = 
κοιταγµένος. 
(οµόηχο ντικχλό = µαντίλα). 
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αχαµήλωτος (επίθ.): 
µπιχαρναρντό, -ί 

 Αντίθ. ρενκλίο = χρωµατιστός, 
έγχρωµος. 
άχρωµος (επίθ.): µπιρενκέσκο,-ι  Αντίθ. χαρναρντό = χαµηλωµένος. 

αχαµνά (επίθ.): πελέ, ε (πληθ. της 
λέξης πελό, ο = όρχις, οµόηχο πελέ 
= έπεσαν , πέσανε, οµόηχο πελό = 
έπεσε) 

 π.χ. µπιρενκέσκο σι ο παΐ = 
άχρωµο είναι το νερό. 
αχτένιστος (επίθ.): µπιφουλαντό,-ί 
 π.χ. σόσκε µουκές κε σσουκάρ 
µπαλορά µπιφουλαντέ; = γιατί 
αφήνεις τα ωραία σου µαλλάκια 
αχτένιστα; 

 π.χ. χαλά εκ τεκµάβα κάι πε πελέ = 
έφαγε µια κλοτσιά στα αχαµνά του. 
αχαριστία: ναµκχερλίκο, ο και 
ναµκχιορλούκο, ο  Αντίθ. φουλαντό = χτενισµένος. 

άχτι: άχτι, ο   π.χ. (κατάρα) τε κοραρέλ τουτ 
καβά ναµκχερλίκο κάι κερές = να 
σε τυφλώσει αυτή η αχαριστία που 
κάνεις. 

 π.χ. µπαρό άχτι σίµαν λέσκε = 
µεγάλο άχτι του έχω, κα ικαλάβ µο 
άχτι λέσταρ = θα βγάλω το άχτι µου 
από ‘κείνον. αχάριστος (επίθ.): ναµκχέρι,-κα 

και ναµκχιόρι -κα  Συνών. χολί = θυµός. 
αχτίνα: (βλ. ακτίνα)  π.χ. γκαντικίν λατσχιπέ κερντόµ 

τουκέ, µο ναµκχέρι! = τόση 
καλοσύνη σου ’κανα, ρε αχάριστε! 

άχτιστος (επίθ.): µπικερνταρντό, -ι 
(σ.α. ακατασκεύαστος, 
αδηµιούργητος, άφτιαχτος, βλ. και 
ακατασκεύαστος) 

αχθοφόρος: χαµαλτζίο, ο 
 π.χ. τε να τζάσα κάι σχολίο, του 
ντα χαµαλτζίο κα κερντός, κάνα κα 
µπαρός = αν δεν πας στο σχολείο, 
κι εσύ αχθοφόρος θα γίνεις, όταν 
µεγαλώσεις. 

 Αντίθ. κερνταρντό = 
δηµιουργηµένος, χτισµένος, 
κατασκευασµένος, φτιαγµένος. 
αχτύπητος (επίθ.): µπιτσαλαντό,-ί 

αχιόνιστος (επίθ.): µπιγιβαλό,-ί  Αντίθ. τσαλαντό = χτυπηµένος. 
αχυρένιος (επίθ.): πουσάκο,-ι  Αντίθ. γιβαλό = χιονισµένος. 

αχλαδάκι: α(µ)µπρολορί, η.  π.χ. πουσάκο µι(ν)ντέρι = αχυρένιο  
αχλάδι: α(µ)µπρόλ, η  στρώµα. 
 π.χ. λιόµ τουκέ α(µ)µπλολά τε χας 
= σου πήρα αχλάδια να φας. 

άχυρο (α): πους, η. 
άχυρο (β): σάλµα, η  

αχλαδιά: α(µ)µπρολίν, η.  π.χ. λιόµ σάλµα ε µα(ν)νταβένγκε 
= πήρα άχυρο για τις αγελάδες. αχόρταγος (επίθ.): µπιτσαϊλό,-ί 

 π.χ. µπιτσαϊλί σι κι γιακ· σο ντικχές 
µανγκές = αχόρταγο είναι το µάτι 
σου· ό,τι βλέπεις ζητάς. 

(σάλµα ως επιρρ. = ανεξέλεγκτα  
 π.χ. βόι πασστόλ, πε χουρντέν παλέ 
µουκέλ λεν τε πφιρέν σάλµα οπρά 
ντροµά = αυτή κοιµάται, τα παιδιά 
της πάλι τα αφήνει να περπατούν 
ανεξέλεγκτα πάνω στους δρόµους). 

αχορτασιά: µπιτσαϊλιπέ, ο. 
αχόρταστος (επίθ.): 
µπιτσαϊλαρντό,-ί. 

αχυρόδεµα: µπά(λ)λα (µπάλα από 
άχυρο) 

 Αντίθ. τσαϊλαρντό = χορτασµένος, 
τσαϊλό = χορτάτος. 
άχρεος (επίθ.): µπιµπορτζέσκο,-ί (= 
χωρίς χρέος). 

 π.χ. εκ µπά(λ)λα νασστί βάζντες; 
ένα αχυρόδεµα δεν µπορείς να 
σηκώσεις; αχρωµάτιστος (επίθ.): 

µπιρενκλίο,-ίκα 
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άψαχτος (επίθ.): µπιροντό,-ί και 
µπιροντι(ν)ντό-ί 
 Αντίθ. ροντό = ψαγµένος. 
αψεγάδιαστος (επίθ.): 
µπικουσουρέσκο,-ι (= 
ακουσούρευτος) 
 π.χ. µπικουσουρέσκο µανούςς αν 
ντουνιάβα νάι = αψεγάδιαστος 
άνθρωπος στον κόσµο δεν υπάρχει. 
αψευδής (επίθ.): µπιχοχαµντό,-ί 
 Συνών. τσατσουκανό = αληθινός, 
πραγµατικός 
 Αντίθ. χοχαµντό = ψευδής, 
ψεύτικος, ψεύτης. 
άψητος (επίθ.): µπιπεκό,-ί 
 π.χ. µπιπεκό σι ο µας = άψητο είναι 
το κρέας. 
 Αντίθ. πεκό = ψηµένος, τηγανητός. 
άψυχα (επίρρ.): µπιγκέσα και 
µπιγκιόσα. 
άψυχος (επίθ.): µπιγκέσκο,-ι (= 
χωρίς ψυχή) και µπιγκιέσκο,-ι (= 
χωρίς ψυχή), και µπιγκιόσκο,-ι (= 
χωρίς ψυχή). 


