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Β 
βαδίζω (αµετβ. ρ.): πφιράβ (= 
αµετβ. περπατώ). 

βαθαίνω (µετβ. ρ.): ντερίνι-κεράβ 
(= βαθύ κάνω). 

βάδισµα: πφιριπέ, ο (= 
περπάτηµα). 

βαθαίνω (αµετβ. ρ.): ντερίνι-
κερντιάβ (= βαθύς γίνοµαι). 

βάζο: βάζο, ο βαθιά (επίρρ.): ντερίνι 
 π.χ. κον πφαγκλά ο βάζο; = ποιος 
έσπασε το βάζο; 

 (σ.α. βαθύς, βλ. και βαθύς). 
 π.χ. νά τζα µπουτ ντερίνι α(ν)ντό 
παί, κα τασός = µη πηγαίνεις πολύ 
βαθιά µες στο νερό, θα πνιγείς. 

βάζοµαι (αµετβ. ρ.): τχάµαν 
 π.χ. νι λατζάς κάι τχόστουτ εκχέ 
σικνέ χουρντέσα; = δεν ντρέπεσαι 
που βάζεσαι (τα βάζεις) µε ένα 
µικρό παιδί; (κατάρα) τε τχόλπες 
τούσα ο Ντελ, κάι τχόστουτ µάνσα 
= να βαλθεί µε σένα ο Θεός, που 
βάζεσαι (τα βάζεις) µε µένα. 

βαθµός: βαθµόζι, βατµόζι και 
βαθµός, ο  
βάθος: ντερι(ν)νίκο, ο  
 π.χ. καζόµ µέτρορα σι ο 
ντερι(ν)νίκο; = πόσα µέτρα είναι το 
βάθος; 
βαθύς (άκλ. επιθ.): ντερίνι (βλ. οµόηχο τχάµαν = πλένοµαι). 

βάζω (α) (µετβ. ρ.): τχαβ   π.χ. ντερίνι ντενίζι = βαθιά 
θάλασσα, (µτφ.) ντερίνι σι καλά  
πφερασά, νασστί ακχιαρές λεν = 
βαθιά είναι αυτά τα λόγια, δεν 
µπορείς να τα καταλάβεις. 

 π.χ. κάι τχοντάν µε µενία; = πού 
έβαλες τα παπούτσια µου; κον 
τχοντά τουτ τε κερές καβά σσέι; = 
ποιος σε έβαλε να κάνεις αυτό το 
πράγµα; τχο µανγκέ τε χαβ = βάλε 
µου να φάω. 

βαθύτητα: (βλ. βάθος). 
βαλβίδα: βαλβίντα και βαλβίδα, η  

 (βλ. και τοποθετώ).  π.χ. ντενκλεµέκο µανγκέν ε 
τοµαφιλέσκε βαλβίντε = ρύθµιση 
θέλουν του αυτοκινήτου οι 
βαλβίδες. 

 (βλ. οµόηχο τχαβ = κλωστή, 
πλένω). 
 Αντίθ. ικαλάβ = βγάζω. 

βαλές: βαλέ, ο βάζω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.): 
τχονταράβ και (επιτατ.ενερ.διαµ.ρ.) 
τχοντανταράβ (= βάζω να βάλει-
ουν,  κάνω να βάλει-ουν, σ.α. 
εγκαθιστώ, παραγγέλλω) 

 Συνών. φά(ν)τι = φάντης. 
βαλίτσα: βαλίτσα η 
 π.χ. πουτάρ η βαλίτσα = άνοιξε την 
βαλίτσα. 
βαλµένος (α) (µτχ.): τχοντό,-ί  π.χ. κα τχονταράβ  λεστέ ε κασστά 

αν ντάµο = θα τον βάλω να βάλει 
τα ξύλα στην αποθήκη, 
τχονταρντόµ τεήπι α(ν)ντό τοµαφίλι 
= εγκατέστησα µαγνητόφωνο στο 
αυτοκίνητο, σο µανγκές τε 
τχονταράβ τουκέ τε χας; = τι θέλεις 
να σου παραγγείλω να φας; τζαβ 
κάι ντοκτόρι τε τχονταράβ µανγκέ 
γκαλµπενέσκο νταν = πάω στον 
γιατρό να βάλω χρυσό δόντι. 

 (βλ.οµόηχο τχοντό = πλυµένος). 
 Αντίθ. µπιτχοντό = άβαλτος 
(οµόηχο µπιτχοντό = άπλυτος). 
βαλµένος (β) (µτχ.): τχονταρντό, -ί 
(από το ρ. τχονταράβ βλ. βάζω (β), 
τχονταρντό σ.α. εγκατεστηµένος). 
βάλσιµο (α): τχοντιπέ και τχοηπέ, ο 
 (βλ. οµόηχο τχοηπέ = πλύσιµο) 
 (βλ. και τοποθέτηση). 
 Αντίθ. ικαλιπέ = βγάλσιµο. 
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βάλσιµο (β): τχονταριπέ, ο (ρηµ. 
ουσ. από το ρ. τχονταράβ βλ. βάζω 
(β), τχονταριπέ σ.α. εγκατάσταση). 
βάλτος: µπατάκο, ο (σ.α. βούρκος). 
βαµβακάκι: παµουκίσι, ο. 
βαµβακέλαιο: παµουκέσκο-κχιλ, ο. 
βαµβακερός (επίθ.): 
παµουκλούιο,-ούκα (προφ. µε 
συνίζηση ιο) 
 π.χ. παµουκλούιο µπουφάνο = 
βαµβακερό µπουφάν. 
βαµβάκι: παµούκο, ο. 
 π.χ. κα τζας κάι γκαβ τε κίντας 
παµούκο = θα πάµε στο χωριό να 
µαζέψουµε βαµβάκι, σαρ παµούκο 
σι λακέ βαστά = σαν βαµβάκι είναι 
τα χέρια της (δηλ. µαλακά).  
βαµβακοµαζευτής  (ο εργάτης που 
µαζεύει βαµβάκι): παµουκτσίο, ο 
θηλ. παµουκτσούκα, η. 
βαµβακοπαραγωγός: παµουκτσίο, 
ο θηλ. παµουκτσούκα, η (σ.α. 
βαµβακοµαζευτής). 
βαµβακοσυλλεκτική-µηχανή: 
παµουκένγκι-κο(µ)µπίνα, η  
 π.χ. σαρ ικλιλί ε παµουκένγκι-
κο(µ)µπίνα, τσχι(ν)ντιλί αµαρί 
µπουκί = καθώς βγήκε η 
βαµβακοσυλλεκτική µηχανή 
κόπηκε (µειώθηκε) η δουλειά µας 
(φράση των εργατών που µαζεύουν 
βαµβάκι).   
βαµµένος (α) (µτχ.): µακχλό,-ί 
(σ.α. αλειµµένος) 
 π.χ. µακχλέ σι λακέ µπαλά = 
βαµµένα είναι τα µαλλιά της, 
µακχλό σι ο κχέρ = βαµµένο είναι 
το σπίτι, (µτφ.) τζανές σο µακχλό σι 
καβά, τζαλ τουσά σσουκάρ τζι τε 
κερέλ πι µπουκί = ξέρεις τι 
βαµµένος (συµφεροντολόγος) είναι 
αυτός, πάει καλά µαζί σου µέχρι να 
κάνει τη δουλειά του, (µτφ.) τζάταρ 
κατάρ µο µακχλέα! αβέρ πφενές 
ανγκλά µά(ν)ντε ντα αβέρ παλάλ 
µά(ν)ντε = φύγε από δω ρε βαµµένε 

(διπρόσωπε)! άλλα λες µπροστά 
µου κι άλλα από πίσω µου. (Η µτφ. 
έννοια της τελευταίας φράσης 
προήλθε από το γεγονός ότι το 
βάψιµο γίνεται οριζόντια και 
κάθετα). 
 (βλ. και αλειµµένος). 
Συνών. µποϊαµούσσι = 
µπογιατισµένος. 
Αντίθ. µπιµακχλό = άβαφος. 
βαµµένος (β) (µτχ.): 
µακχλανταρντό, -ί (από το ρ. 
µακχλανταράβ, βλ. βάφω (β). 
βαµµένος (γ) (µτχ.): µακχλαρντό, -
ί (από το ρ. µακχλαράβ, βλ. βάφω 
(β)). 
βανίλια: βανίλια, η 
 π.χ. ντε µαν ζάλακ βανίλια, τε 
τσχαβ α(ν)ντό κεκ = δώσε µου λίγη 
βανίλια, να βάλω µες στο κέικ. 
βαραίνω (αµετβ. ρ.): πφαριάβ  
 π.χ. πφαριλό ο χουρντό, τφουλιλό! 
= βάρυνε το παιδί, χόντρυνε! 
 (πφαριάβ µτφ. = αµετβ. σκάζω, 
πφαρό = βαρύς). 
 Αντίθ. λοκιάβ = αµετβ. ελαφρώνω. 
βαραίνω (µετβ. ρ.): πφαραράβ 
 (πφραράβ µτφ. = σκάζω µετβ.). 
 Αντίθ. λοκιαράβ = µετβ. ελαφρώνω. 
βαράω (µετβ. ρ.): τσαλαβάβ (= 
χτυπώ) 
 π.χ. τσαλαβάβ η καρφίν ε 
τσοκανέσα = βαράω το καρφί µε το 
σφυρί. 
βαρελάκι: φουτσιίσα, η. 
βαρελάς: φουτσουτζούιο, ο (προφ. 
µε συνίζηση ιο) και φουτσουτζίο, ο 
(θηλ. φουτσουτζούκα, η ). 
βαρέλι: φουτσία, η  
 π.χ. πφεράβ η φουτσία παί = 
γεµίζω το βαρέλι νερό. 
βαρελιάζω (µετβ. ρ.): α(ν)ντί-
φουτσία-πφεράβ (= µες στο βαρέλι 
γεµίζω). 
βάρεµα: τσαλαηπέ, ο (= χτύπηµα). 
βαρεµάρα: (βλ. βαριεστηµάρα). 
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βαρεµένος (µτχ.): τσαλαντό,-ί (= 
χτυπηµένος). 

 π.χ. κον λιά ο σικνό-τοκµάκο; = 
ποιός πήρε τη βαριοπούλα;  
βαριούτσικος (επίθ.): πφαρορό,-ί  π.χ. (µτφ.) τσαλαντό σι α(ν)ντό 

σορό = βαρεµένος είναι στο κεφάλι 
(δηλ. είναι βλάκας). 

 Αντίθ. λοκορό = ελαφρούτσικος. 
βάρκα: καήκο, ο  

βαριά: τοκµάκο, ο   (σ.α. πλοίο, καράβι, καΐκι).  
βάρος: πφαριπέ, ο  π.χ. περαβάβ ο ντουβάρι ε 

τοκµακέσα = γκρεµίζω τον τοίχο µε 
τη βαριά (τοκµάκο µτφ. = 
παχουλός, χοντρός  π.χ. τοκµάκο 
κερντιλό ο χουρντό κατάρ καλά 
χαµάτα = παχουλό έγινε το µωρό 
από αυτές τις τροφές).  

 π.χ. νά βάζντε µπουτ πφαριπέ, κα 
αστάρντολ κο ντουµό = µη 
σηκώνεις πολύ βάρος, θα πιαστεί η 
µέση σου, σίµαν εκ πφαριπέ οπρά 
µο γκί = έχω ένα βάρος 
(στενοχώρια) πάνω στην ψυχή µου, 
µπιτίν ο πφαριπέ οπρά µά(ν)ντε 
ατσχιλό = όλο το βάρος (η ενοχή) 
πάνω µου έµεινε. 

βαριά (α) (επίρρ.): πφαρέστε 
 π.χ. πφαρέστε τζαλ καβά τοµαφίλι 
= βαριά πηγαίνει αυτό το 
αυτοκίνητο.  (ντουµό κυριολ. = πλάτη). 
 Αντίθ. λοκέστε = ελαφρά.  Αντίθ. λοκιπέ = ελαφρότητα. 
βαριά (β) (επίρρ.): αβούρι (σ.α. 
βαρύς, αργός, βραδυκίνητος). 

βάρος (για άθληση): βαριόζι, ο 
 π.χ. νταλί κα βάζντες καβά βαριόζι; 
= θα µπορέσεις να σηκώσεις αυτό 
το βάρος; 

 π.χ. µπουτ αβούρι πασστός = πολύ 
βαριά κοιµάσαι. 

βαρύκωλος (ο): πφαρέ- µπουλάκο, 
ο 

 Αντίθ. αφίφι = ελαφρά, ελαφρός. 
βαριακούω (αµετβ. ρ.): πφαρέστε-
ασσουνάβ.  π.χ. µπουτ πφαρέ - µπουλάκο σαν, 

κερ σσεβίκι = πολύ βαρύκωλος 
είσαι, κάνε γρήγορα, θηλ. 
βαρύκωλη = πφαρέ- µπουλάκι, η. 

βαριέµαι: υσσενίαβ (το υ προφ. 
όπως το γαλλικό u) 
 π.χ. υσσενίορ τε τζαλ αβγκιέ κάι 
µπουκί = βαριέται να πάει σήµερα 
στη δουλειά, υσσενίορ κατάρ πο 
τχαν τε ουσστέλ ο κχα(ν)ντινό = 
βαριέται από τη θέση του να 
σηκωθεί ο τεµπέλης. 

βαρύς (α) (επίθ.): πφαρό,-ί (σ.α. 
αργός) 
 π.χ. πφαρό γκονό = βαρύ σακί, 
(µτφ.) πφαρό σι οπρά µπουκί = 
βαρύς (αργός) είναι πάνω στη 
δουλειά, (µτφ.) πφαρί σι λεσκί 
ροµνί = βαριά (έγκυα) είναι η 
γυναίκα του. 

βαριεστηµάρα: υσσενµέκο, ο  
 π.χ. υσσενµέκο ασταρντά µαν = 
βαριεστηµάρα µ’ έπιασε. 
 Συνών. κχα(ν)ντινιπέ = τεµπελιά, 
βροµιά, οκνηρία, τε(µ)µπε(λ)λίκο = 
τεµπελιά, οκνηρία. 

 Αντίθ. λοκό = ελαφρός, σσεβίκι = 
σβέλτος, σβέλτα, γρήγορος, γρήγορα. 
βαρύς (β) (άκλ.επιθ.): αβούρι (σ.α. 
βαριά, αργός, βραδυκίνητος). βαριοκοιµάµαι (αµετβ. ρ.): 

πφαρέστε-πασστιάβ και πφαρέστε-
πασσλιάβ. 

 π.χ. αβούρι σι ο ντεµίρι, νασστί κα 
βάζντες λε = βαρύ είναι το σίδερο, 
δε θα µπορέσεις να το σηκώσεις, 
καλέ µπουκιάκε του νι κερές, 
αβούρι σαν = γι' αυτή τη δουλειά 
εσύ δεν κάνεις, βαρύς (αργός) είσαι, 

βαριοπούλα (α): τοκµακίσι, ο (µτφ. 
παχουλούτσικος). 
βαριοπούλα  (β): σικνό-τοκµάκο, ο 
(= µικρή βαριά) 
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µιρνέ πφερασά αβούρι αβέν τουκέ 
= τα δικά µου λόγια βαριά σου 
έρχονται (σε πειράζουν). 

 π.χ. µπούσσουρ κχά(ν)ντελ ο 
πεσλάνο = υπέροχα µυρίζει ο 
βασιλικός. 
 (υποκ.): πεσλανίσι, ο.  Αντίθ. αφίφι = ελαφρός, ελαφρά, 

σσεβίκι = σβέλτος, γρήγορος, 
ευκίνητος, σβέλτα, γρήγορα.  

βασιλικός (β) (φυτό): µπισιλέκο, ο. 
βασιλικός (επίθ.): τχαγκαρένγκο,-ι 
και πατισσαϊένγκο,-ι (προφ. µε 
συνίζηση ιε) 

βαρύτητα: πφαριπέ, ο (κυριολ. 
βάρος). 
βαρυφαίνεται (αµετβ. ρ.): πφαρό-  π.χ. σαρ τχαγκαρένγκο κχέρ σίτουτ 

= σαν βασιλικό σπίτι έχεις. σικάντολ. 
βασανίζοµαι (αµετβ. ρ.): τσεκία-
σΰρνταβ (= βάσανο τραβώ) 

βασίλισσα: τχαγκαρνί, η και 
πατισσάικα, η. 
βασιλόπιτα: πλιτσί(ν)τα, 
πλετσί(ν)τα και πετσί(ν)τα, η (= 
πίτα, µπουγάτσα). 

 π.χ. τζάµπα τσεκία-σΰρντες πασσά 
λεστέ = άδικα βασανίζεσαι κοντά 
του. 
βασανίζω (µετβ. ρ.): τσεκία-
σϋρνταράβ (= βάσανο κάνω να 
τραβήξει-ουν).  

βαστώ (αµετβ.και µετβ.ρ.): 
ασταράβ (= πιάνω, κρατώ) 
 π.χ. αστάρεν λε, σόσκε κα 
µουνταρέλ λε = βαστάτε τον, γιατί 
θα τον σκοτώσει, αστάρ 
ζουραλέστε = βάστα γερά. 

 π.χ. σόσκε σϋρνταρές µαν τσεκία; 
= γιατί µε βασανίζεις; 
 (βλ. και τυραννώ). 
βασάνισµα: τσεκία-σϋρνταριπέ, η  (βλ. και πιάνω, κρατώ). 
βασανισµένος: (βλ. 
τυραννισµένος). 

βατοµουριά: καλιντζιλίν, η. 
βατόµουρο: κάλιντζα, η. 

βάσανο (α): τσεκία, η βατραχάκι: ζζανµπορί και 
ζανµπίσα, η   π.χ. νι σϋρντί(ν)ντον καλά τσεκίε = 

δεν τραβιούνται αυτά τα βάσανα.  (βλ. και χελωνάκι). 
βατραχοειδής (επίθ.): ζζανµπάκο,-
ι (σ.α. χελωνοειδής, ζζανµπα = 
βάτραχος, χελώνα). 

 (βλ. και τυραννία). 
βάσανο (β): ντέρτι, ο  
 π.χ. µουκ µαν κάι µε ντέρτορα = 
άσε µε στα βάσανά µου, µε κάσκε 
τε πφενάβ µο ντέρτι; = εγώ σε ποιον 
να πω το βάσανό µου; 

βατραχοπόδαρο: ζζανµπάκι-τσανκ, 
η (σ.α. χελώνας πόδι, ζζάνµπα = 
βάτραχος, χελώνα). 

βάση: βάσι, η βάτραχος: ζζάνµπα, η 
βασίζοµαι: βλ. εµπιστεύοµαι, 
στηρίζοµαι 

 (βλ. και χελώνα). 
βαφέας: µποϊατζίο, ο (προφ. µε 
συνίζηση ια) βασιλεία: τχαγκαριπέ, ο 

βασιλιάς: τχαγκάρ, ο και πατισσάι, 
ο  

 π.χ. µποϊατζίο τοµαφιλένγκο = 
βαφέας αυτοκινήτων. 
βαφή: µποϊάβα, η (= µπογιά) 
(προφ. µε συνίζηση ια, βλ. και 
µπογιά) 

 π.χ. ντικχλά εµπούκα παρέ κάι πε 
βαστά ντα κερέλπες τχαγκάρ = είδε 
λίγα λεφτά στα χέρια του και 
παριστάνει το βασιλιά.  π.χ. µπαλένγκι µποϊάβα = βαφή 

µαλλιών. βασιλεύω (αµετβ. ρ.): τχαγκαράβ. 
βασιλικός (α) (φυτό): πεσλάνο, ο  βάφοµαι (α) (αµετβ. ρ.): µακχάµαν 

(µέση διάθεση) 
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 π.χ. κάι κα τζας ντα µακχλάν-τουτ 
αγκαντάλ; = πού θα πας και 
βάφτηκες έτσι; (µακχάµαν σ.α. 
αλείφοµαι). 

 π.χ. κα µακχλανταράβ λατέ ο κχερ 
= θα την βάλω να βάψει το σπίτι, 
κα µακχλαράβ λατέ µε µενία = θα 
τη βάλω να βάψει τα παπούτσια 
µου. βάφοµαι (β) (αµετβ. ρ.): µακχλιάβ  

(παθητική διάθεση) (σ.α. 
αλείφοµαι) 

βάψιµο (α): µακχιπέ, ο 
 π.χ. ο κχέρ µανγκέλ µακχιπέ = το 
σπίτι θέλει βάψιµο.  π.χ. κάνα κα µακχλόλ καβά κχερ; = 

πότε θα βαφτεί αυτό το σπίτι;   Συνών. µποϊαµάκο = µπογιάτισµα. 
βάψιµο (β): µακχλανταριπέ, ο 
(ρηµατ. ουσ. από το ρ. 
µακχλανταράβ, βλ. βάφω (β)) 

βάφοµαι (γ) (επιτατ.µες.διαµ.ρ.): 
µακχλανταράµαν και (µεσ.διαµ.ρ.) 
µακχλαράµαν (= βάζω να µε βάψει-
ουν, βάζω να µε αλείψει-ουν, 
αφήνω να µε βάψει-ουν, κάνω να 
βαφτώ) 

 π.χ. µακχλανταριπέ µανγκέλ ο 
τοµαφίλι = βάψιµο θέλει το 
αυτοκίνητο. 
βάψιµο (γ): µακχλαριπέ, ο (ρηµατ. 
ουσ. από το ρ. µακχλαράβ, βλ. 
βάφω (β)). 

 π.χ. γκελί κάι κοµότρια τε 
µακχλανταρέλπες = πήγε στην 
κοµµώτρια να βαφτεί 
(µακιγιαριστεί). βγάζω (α) (µετβ. ρ.): ικαλάβ 
βαφτίζοµαι (αµετβ. ρ.): µπολντιάβ  π.χ. ικαλάβ ο σαάτο κατάρ µο βας 

= βγάζω το ρολόι από το χέρι µου, 
ικάλ ε γκιουρµπάβε κάι ο ντροµ = 
βγάλε τα σκουπίδια στο δρόµο,  

 π.χ. ιρακί µπολντιλό λέσκο 
χουρντό = χθες βαφτίστηκε το παιδί 
του. 
βαφτίζω (αµετβ. ρ.): µπολάβ (φράση) ικαλντάς µαν αβρί κατάρ 

µε πατέ = µ’ έβγαλε έξω από τα 
ρούχα µου, καζόµ παρέ ικαλντάν 
αβγκιέ; = πόσα λεφτά έβγαλες 
σήµερα; 

 π.χ. κάι σαβί κχανγκιρί κα µπολές 
κε χουρντές; = σε ποια εκκλησία θα 
βαφτίσεις το παιδί σου; 
 (βλ. και βουτώ). 
βάφτιση: µπολιπέ, ο βγάζω (β) (ενεργ. διάµ. ρ.): 

ικαλνταράβ και (επιτατ. ενεργ. 
διαµ. ρ.) ικαλντανταράβ (βάζω να 
βγάλει-ουν, κάνω να βγάλει-ουν, 
κάνω να βγει-ουν) 

 (βλ. και βούτηγµα). 
βαφτισµένος (µτχ.): µπολντό,-ί 
 π.χ. µπολντό σι λεσκό χουρντό = 
βαφτισµένο είναι το παιδί του. 
 Αντίθ. µπιµπολντό = αβάφτιστος.  π.χ. νά ικαλντάρ µα(ν)ντέ µε µενία 

= µη µε βάζεις να βγάλω τα 
παπούτσια µου, τζαβ κάι ντοκτόρι, 
τε ικαλνταράβ µο νταν = πάω στον 
γιατρό, να βγάλω το δόντι µου, 
ικαλνταρντάν µαν αβρί κατάρ µε 
σσέα = µ’ έκανες να βγω έξω από 
τα ρούχα µου. 

βάφω (α) (µετβ. ρ.): µακχάβ  
 π.χ. παρνιλέ λακέ µπαλά ντα 
µακχλά λεν = άσπρισαν τα µαλλιά 
της και τα έβαψε, κάνα µακχλάν κο 
κχέρ; = πότε έβαψες το σπίτι σου; 
(βλ. και αλείφω).  
βάφω (β) (επιτατ. ενεργ. διαµ. ρ.): 
µακχλανταράβ και (ενεργ. διαµ.ρ.) 
µακχλαράβ (= βάζω να βάψει-ουν, 
βάζω να αλείψει-ουν, κάνω  να 
βάψει-ουν, κάνω να βαφτεί-ούν) 

βγαίνω (αµετβ. ρ.): ικλάβ  
 π.χ. ικλάβ αβρίκ, τε λαβ εµπούκα 
µπαλβάλ = βγαίνω έξω, να πάρω 
λίγο αέρα, ιρακί ικλιλό κατάρ 
πφα(ν)ντιπέ = χθες βγήκε από τη 
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βελτιώνοµαι (αµετβ. ρ.): 
λατσχάρντιαβ ( = καλυτερεύω 
αµετβ.). 

φυλακή, ο κχαµ ικλιλό· νταά 
πασστός; = ο ήλιος βγήκε· ακόµα 
κοιµάσαι; 
 (βλ. και ανεβαίνω, καβαλάω, 
σκαρφαλώνω). 

 π.χ. λατσχάρντιλι η αβάβα = 
βελτιώθηκε ο καιρός. 
βελτιώνω (µετβ. ρ.): λατσχαράβ (= 
καλυτερεύω µετβ.). 

 Αντίθ. νταβ = µπαίνω, δίνω. 
βγαλµένος (α) (µτχ.): ικαλντό,-ί 
 π.χ. ο ντοκτορί πφε(ν)ντά κάι σι 
λεσκί κούι ικαλντί = ο γιατρός είπε 
ότι το χέρι του είναι βγαλµένο 
(εξαρθρωµένο). 

 π.χ. µανγκάβ τε λατσχαράβ µι 
µπουκί = θέλω να βελτιώσω τη 
δουλειά µου.  
βελτίωση: λατσχαριπέ, ο (= καλυ- 

 Αντίθ. τχοντό = βαλµένος, 
µπιικαλντό = άβγαλτος, (οµόηχο 
τχοντό = πλυµένος). 

τέρευση). 
βελτιώσιµος (επίθ.): 
λατσχαρντιµάσκο,-ι. 

βγαλµένος (β) (µτχ.): 
ικαλνταρντό,-ί (από το ρ. 
ικαλνταράβ βλ. βγάζω (β)) 

βελτιωτικός (επίθ.): 
λατσχαρνταριµάσκο,-ι. 
βενζινάς: µπενζιντζίο, ο 

 π.χ. ικαλνταρντό σι µο νταν = 
βγαλµένο είναι το δόντι µου. 

 θηλ. µπενζιντζίκα, η. 
βενζίνη: µπενζίνι, ο  

 Αντίθ. µπιικαλνταρντό = άβγαλτος.  π.χ. ατσχιλό ο τοµαφίλι µπι 
µπενζινέσκο = έµεινε το αυτοκίνητο 
χωρίς βενζίνη. 

βγάλσιµο (α): ικαλιπέ, ο 
 Αντίθ. τχοηπέ και τχοντιπέ = 
βάλσιµο, τοποθέτηση (οµόηχο 
τχοηπέ = πλύσιµο). 

βέρα: ανγκρουσνί, η (= δαχτυλίδι). 
βεράντα: βερά(ν)ντα, η  

βγάλσιµο (β): ικαλνταριπέ, ο  (από 
το ρ. ικαλνταράβ, βλ. βγάζω (β)) 

 π.χ. µπουτ σικνί κερντάν ε 
κχερέσκι βερά(ν)ντα = πολύ µικρή 
έκανες την βεράντα του σπιτιού.  π.χ. ικαλνταριπέ µανγκέλ κο νταν = 

βγάλσιµο θέλει το δόντι σου. βέργα: ροβλί και ροβλίκ, η 
βδοµάδα: (βλ. εβδοµάδα).  π.χ. τε λάβα τουκέ η ροβλί, τζανές 

σο κα κεράβ τούτ; = άµα σου πάρω 
τη βέργα, ξέρεις τι θα σε κάνω; 

βεβαιωµένος: (βλ. 
πιστοποιηµένος). 
βεβαιώνοµαι: (βλ. πιστοποιούµαι). βεργίζω: (βλ. ραβδίζω). 
βεβαιώνω: (βλ. πιστοποιώ). βεργούλα: ροβλιορί, η. 
βεβαίωση: (βλ. πιστοποίηση). βερεσέ (επίρρ.): βερεσιέ 
βελόνα: σουβ, η  π.χ. βερεσιέ κχάνικάσκε νι νταβ, 

κας σι παρέ κα λελ = βερεσέ σε 
κανέναν δεν δίνω, όποιος έχει 
λεφτά θα πάρει. 

 π.χ. ούτε πι σουβ ιν µανγκέλ τε χα 
σαρέλ καβά = ούτε τη βελόνα του 
δε θέλει να χάσει αυτός (δηλ. είναι 
τσιγγούνης). βερεσές (ο): βερεσιτζιλίκο, ο. 

βερικοκιά: ζερνταλίν, η.  (σ.α.ένεση, βλ. και ένεση). 
βελονάκι: σουβορί και σουιορί, η βερίκοκο: ζερνταλία, η. 

βερνίκι: τζιλάβα, η  (προφ. µε συνίζηση ιο). 
βελτιωµένος (µτχ.): λατσχαρντό,-ί 
(κυριολ. καλυτερευµένος, από το 
ρήµα λατσχαράβ = καλυτερεύω 
µετβ. λατσχό = καλός). 

 π.χ. µακχάβ ε κασστά τζιλαβάσα = 
αλείφω τα ξύλα µε βερνίκι. 
βερνίκωµα: τζιλαβάσα-µακχιπέ, ο 
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 (τζιλαβάσα = µε βερνίκι, µακχιπέ = 
βάψιµο, άλειµµα). 
βερνικωµένος (µτχ.): τζιλαβάσα-
µακχλό,-ί 
 (τζιλαβάσα = µε βερνίκι, µακχλό = 
βαµµένος, αλειµµένος). 
βερνικώνω (µετβ. ρ.): τζιλαβάσα-
µακχάβ. 
 (τζιλαβάσα = µε βερνίκι, µακχάβ = 
βάφω, αλείφω). 
βήµα: αντούµο, ο και αντΰµο, ο 
 π.χ. κατάρ τζι κοτέ σι παντσ 
αντούµορα = από δω µέχρι εκεί 
είναι πέντε βήµατα, µπουτ πφαρέ σι 
κε αντούµορα, πφιρ σίγο = πολύ 
βαριά είναι τα βήµατά σου, 
περπάτα γρήγορα. 
βηµατίζω (αµετβ. ρ.): αντούµορα-
τσχαβ (= βήµατα ρίχνω) 
 π.χ. ο χουρντό αντούµορα-τσχολ! = 
το µωρό βηµατίζει! 
βήξιµο: χασαηπέ, ο  
 π.χ. σαβό χασαηπέ σι καβά κάι 
κερές! τζα κάι ντοκτόρι = τι βήξιµο 
είναι αυτό που κάνεις! πήγαινε στο 
γιατρό. 
βήχας: χας, ο 
 π.χ. σσιλάιλοµ ντα ασταρντά µαν 
χας = κρύωσα και µ’ έπιασε βήχας, 
ε παρέ ντα ο χας νι γκαράντον = τα 
λεφτά και ο βήχας δεν κρύβονται, 
(µτφ.) κα τσχινάβ κο χας = θα σου 
κόψω τον βήχα. 
βήχω (α) (αµετβ. ρ.): χασάβ 
 π.χ. χασάλ ο χουρντό = βήχει το 
µωρό. 
βήχω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.): 
χασανταράβ (= κάνω να βήχει-ουν) 
 π.χ. η τζιγκάρα χασανταρέλ µαν = 
το τσιγάρο µε κάνει να βήχω. 
βία: (βλ. ζόρι (µε το)).  
βιάζοµαι (αµετβ. ρ.): σιγκιαράβ 
και ατζελάβα-κεράβ (= βιασύνη 
κάνω) 
 π.χ. κερ σίγο, σιγκιαράβ = κάνε 
γρήγορα, βιάζοµαι, περέλ-παλάλ 

τούτε κχόνικ ντα σιγκιαρές 
γκαντικίν µπουτ; = σε κυνηγάει 
κανείς και βιάζεσαι τόσο πολύ; νά 
κερ-ατζελάβα = µη βιάζεσαι. 
βιαστικά (επίρρ.): σιγκιαριµάσα 
και ατζελαβάσα (= µε βιασύνη). 
 π.χ. ατζελαβάσα κχάντσικ νι 
κερντόλ ντένκι = βιαστικά τίποτα 
δεν γίνεται σωστό. 
βιαστικός (επίθ.): σιγκιαρντό,-ί και 
ατζελετζίο,-ίκα 
 π.χ. σόσκε σαν γκαντικίν 
σιγκιαρντό; = γιατί είσαι τόσο 
βιαστικός; 
βιαστικώς: (βλ. βιαστικά). 
βιασύνη: σιγκιαριπέ, ο και 
ατζελάβα, η 
 π.χ. κατάρ πο σιγκιαριπέ 
µπισταρντάς τε λελ πε παρές = από 
τη βιασύνη του ξέχασε να πάρει τα 
λεφτά του, κατάρ ατζελάβα µο 
πάλτο µπισταρντόµ τε λαβ = από τη 
βιασύνη ξέχασα να πάρω το παλτό 
µου.  
βιβλιάριο: ντεφτέρι, ο (σ.α. 
τετράδιο, σηµειωµατάριο, βιβλίο) 
 π.χ. ρεένγκο ντεφτέρι = εκλογικό 
βιβλιάριο. 
βιβλίο: κετάπο και βιβλίο, ο 
 π.χ. κάταρ λιάν καβά κετάπο; = 
από πού πήρες αυτό το βιβλίο; 
βίδα: βίντα και βίδα, η  
 π.χ. γεκ βίδα νασστί πουταρές; = 
µια βίδα δεν µπορείς ν’ ανοίξεις; 
κιούφι ασταρντά η βίντα, ο(ν)ντάν 
νι πουτάρντολ = σκουριά έπιασε η 
βίδα, γι’ αυτό δεν ανοίγει. 
βίδωµα: βιδοσαριπέ, ο. 
βιδωµένος (µτχ.): βιδοσαρντό,-ί. 
βιδώνω (µετβ. ρ.): βιδοσαράβ. 
βίλα: βίλα, η 
 π.χ. σαρ βίλα κερντιλό ο κχερ = 
σαν βίλα έγινε το σπίτι. 
βιολί: κεµανάβα, η  
 π.χ. (στίχοι από ποίηµα Γ.Αλεξίου 
«η κεµανάβα ε Ροµέσκι» = το βιολί 
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βλακεία (β): χαουµιπέ, ο  του Τσιγγάνου), πουταρέλ κο γκι 
ντα ροβνταρέλ λε η κεµανάβα κάι 
µπασσαλέλ  ο Ροµ! = σ’ ανοίγει την 
ψυχή και την κάνει να κλαίει το 
βιολί που παίζει ο Τσιγγάνος! 

 Αντίθ. µπουτζανγκλιπέ = εξυπνάδα. 
βλακεία (γ): σερσεµλίκο, ο. 
βλάπτω (µετβ. ρ.): ζαράρι-κεράβ 
(= ζηµιά κάνω ). 

βιολιστής: κεµανατζίο, ο.  π.χ. ο µπουτ χαπέ ζαράρι-κερέλ = 
το πολύ φαΐ βλάπτει. βιτρίνα: βιτρίνα, η. 
 Αντίθ. φαϊντάβα-κεράβ = ωφελώ, 
γιαρντούµο-κεράβ = βοηθώ. 

 π.χ. κος σσουκάρ ε πσιγιόσκι 
βιτρίνα = σκούπισε ωραία (καλά) 
τη βιτρίνα του ψυγείου. βλέµµα: ντικχιπέ, ο (= κοίταγµα) 

και γιακ, η (= µάτι), (ντικχιπέ σ.α. 
εξέταση, φροντίδα, προσοχή 
παρατήρηση). 

 (υποκ.) βιτρινίσα, η 
βιτριόλι: κεζάπο, ο  
 π.χ. κα κοραράβ τουτ κεζαπέσα = 
θα σε τυφλώσω µε βιτριόλι.  π.χ. ντικχλά µαν πφιρνέ γιακχάσα 

= µε είδε µε πονηρό βλέµµα. βιώνω: (βλ. ζω). 
βιώσιµος: (βλ. ζωτικός).  (οµόηχο γιακ = φωτιά). 
βλάβη: ζαράρι, ο (κυριολ. ζηµιά) βλέπω (αµετβ.και µετβ.ρ.): 

ντικχάβ  π.χ. µπουτ µπαρό ζαράρι κερντιλό 
κάι τοµαφιλέσκι µάκινα = πολύ 
µεγάλη βλάβη έγινε στου 
αυτοκινήτου τον κινητήρα. 

 π.χ. ντικχλάν σο κερντιλό; = είδες 
τι έγινε; ντικχάβ τιλεόραση = 
βλέπω τηλεόραση, σο ντικχλά µαν, 
γκελόταρ = µόλις µε είδε, έφυγε, νι 
µανγκάβ τε ντικχάβ λε ανγκλά µε 
γιακχά = δεν θέλω να τον δω 
µπροστά στα µάτια µου, (όρκος 
νεονύµφων) χουρντέσκι γιακ τε να 
ντικχάβ = µωρού µάτι να µην δω. 

βλάκας (ο) (α): σσαπσσάλι, ο  
 π.χ. νι ακχιαρέλ ο σσαπσσάλι = δεν 
καταλαβαίνει ο βλάκας (σ.α. 
κουτός, χαζοχαρούµενος). 
 Αντίθ. πφιρνό = πονηρός, έξυπνος, 
µπουτζανγκλό = πολύξερος, 
έξυπνος.  (βλ. και κοιτάζω), (ντικχάβ σ.α. 

φροντίζω, προσέχω, εξετάζω, 
παρατηρώ). 

βλάκας (η): σσαπσσάλκα, η  
 (σ.α. κουτή, χαζοχαρούµενη). 

βλεφαρίδα: (βλ. µατόκλαδο).  Αντίθ. πφιρνί = πονηρή, έξυπνη, 
µπουτζανγκλί = πολύξερη, έξυπνη. βλέφαρο: γιακχάκο-καπάκο, ο (= 

µατιού καπάκι). βλάκας (β) (άκλ.επιθ.): χαουµέ 
βλέψεις: ντικχιµάτα, ε (πληθ. της 
λέξης ντικχιπέ, ο = κοίταγµα, 
βλέµµα, όραση, σ.α. εξέταση, 
προσοχή, φροντίδα, µελέτη, 
παρατήρηση, παρακολούθηση, 
επίβλεψη). 

 (βλ. και κουτός). 
Συνών. παλοκάν = παλαβός, ντιλό = 
τρελός. 
Αντίθ. µπουτζανγκλό = έξυπνος, 
πολύξερος, πφιρνό = πονηρός, 
έξυπνος. 
βλάκας (ο) (γ): σερσέµι, ο  βογκητό: µουϊτχιπέ, βασικαριπέ, 

βακισαριπέ και µπαρµάκο, ο 
(κυριολ. φώναγµα). 

 π.χ. καλέ σερσεµέ αρακχντάν τε 
λες; =  αυτόν τον βλάκα βρήκες να 
πάρεις (να παντρευτείς); βογκίζω: (βλ. βογκώ). 

βογκώ (αµετβ. ρ.): µούιτχαβ, 
βασικαράβ, βακισαράβ και µπαρίαβ 
(κυριολ. φωνάζω). 

 θηλ. σερσέµκα, η. 
βλακεία (α): σσαπσσαλούκο, ο  
 (σ.α. κουταµάρα, χαζοµάρα). 

 



 108

βολή: τσχουηπέ και τσχουντιπέ, ο  π.χ. µούιτχολας κατάρ η ντουκ = 
βογκούσε από τον πόνο.  (κυριολ. ρίξιµο, τσχαβ = ρίχνω). 
βοδάµαξα: γκουρουβένγκο-
ουρντόν, ο. 

βόλι: κρουσσούµο, ο (σ.α. 
µεταλλική µπίλια) 

βόδι: γκουρούβ, ο  π.χ. (κατάρα) µπαρέ 
κρουσσούµορα τε τσαλαβέν τουτ 
ντα τε µερές = µεγάλα βόλια να σε 
χτυπήσουν και να πεθάνεις.  

 (γκουρουβνί = αγελάδα). 
 π.χ. σαρ γκουρούβ κερντιλό κατάρ 
ο µπουτ χαπέ = σαν βόδι έγινε από 
το πολύ φαΐ. βόλτα: πφιριπέ, ο (= περπάτηµα) 
βοδινός (επίθ.): γκουρουβανό,-ί 
και γκουρουβέσκο,-ι. 

 π.χ. κ’ αβές πφιριµάσκε; = θα 
’ρθεις για βόλτα; 
βολτάρισµα: πφιραηπέ, ο (σ.α. 
κυκλοφορία). 

 π.χ. γκουρουβέσκο µας = βοδινό 
κρέας, γκουρουβανέ σσινγκά = 
βοδινά κέρατα. βολτάρω (αµετβ. ρ.): πφιραβάµαν 
βοήθεια: γιαρντούµο, ο και 
γιαρντΰµο, ο 

 π.χ. σαστό γκιέ πφιραβέστουτ· 
κάνα κα κερές µπουκί; = όλη την 
ηµέρα βολτάρεις· πότε θα 
δουλέψεις; 

 π.χ. µπουτ µπουκί σίµαν, µανγκάβ 
κο γιαρντούµο = πολλή δουλειά 
έχω, θέλω τη βοήθειά σου, σαβό 
γιαρντούµο σίµαν τούταρ; = ποια 
βοήθεια έχω από σένα; 

 (πφιραβάµαν κυριολ. περπατώ τον 
εαυτό µου). 
βόµβα: µπού(µ)µπα, η. 

βοηθός (ο): γιαρντουµτζίο, ο και 
γιαρντϋµτζίο, ο 

βοµβαρδίζω (µετβ. ρ.): 
µπού(µ)µπε-τσχαβ (= βόµβες ρί-
χνω).  π.χ. (ευχή) ο Ντελ γιαρντουµτζίο τε 

αβέλ τουκέ = ο Θεός βοηθός σου να 
είναι. 

βόσκηµα: τσαραριπέ και τσαρα-
βιπέ, ο. 

βοηθός (η): γιαρντϋµτζΰκα και 
γιαρντουµτζίκα, η  

 π.χ. τσαραριπέ µανγκέν ε µπακρέ = 
βόσκηµα θέλουν τα πρόβατα. 
βοσκός: τσοµπάνο, ο  π.χ. καγιά σι µι γιαρντϋµτζΰκα = 

αυτή είναι η βοηθός µου.  (θηλ. τσοµπάνκα, η). 
βοηθώ (µετβ. ρ.): γιαρντούµο-
κεράβ ( = βοήθεια κάνω) 

βόσκω: (µετβ. ρ.): τσαραράβ και 
τσαραβάβ  

 π.χ. κόρκορι κερντά πο κχερ· νι 
κερντά λεσκέ γιαρντούµο κχόνικ = 
µόνος του έκανε (έχτισε) το σπίτι 
του· δεν τον βοήθησε κανείς, κερ    
-γιαρντούµο κε νταντέσκε = βόηθα 
τον πατέρα σου. 

 π.χ. ο τσοµπάνο τσαραρέλ ε 
µπακρέν κάι τσαήρι = ο βοσκός 
βόσκει τα πρόβατα στο λιβάδι. 
 (τσαρ = χόρτο). 
βόσκω (αµετβ. ρ.): τσαράβ  
 π.χ. ο γκρας τσαρόλ = το άλογο 
βόσκει.  Συνών. φαϊντάβα-κεράβ = ωφελώ. 

 Αντίθ. ζαράρι-κεράβ = ζηµιώνω, 
βλάπτω. 

 (βλ. οµόηχο τσαράβ = γλείφω). 
βότανο: ντραπ, ο (σ.α. φάρµακο). 

βόθρος: βόθρο, ο βότκα: βότκα, η  
 π.χ. πφερντιλό ο βόθρο = γέµισε ο 
βόθρος. 

 π.χ. τσαλαντάµαν η βότκα α(ν)ντό 
µο σσορό = µε χτύπησε η βότκα 
στο κεφάλι. βοϊδοκεφαλή: γκουρουβανό-σσορό 

και γκουρουβέσκο-σσορό, ο. 
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βότσαλο: ντενιζέσκο-µπαρορό, ο (= 
θαλασσινό-πετραδάκι). 

βουλώνω (µετβ. ρ.): πφά(ν)νταβ 
(κυριολ. κλείνω µετβ. σ.α. 
φυλακίζω, δένω, κουµπώνω) βουβός: (βλ. µουγγός ). 

βουή: σσολ, ο  π.χ. πφα(ν)ντόµ η χϋβ γιπσόσα = 
βούλωσα την τρύπα µε γύψο, (µτφ.) 
πφα(ν)ντά λεσκό µούι ζάλακ 
παρένσα = του βούλωσε το στόµα 
µε λίγα λεφτά.  

 (βλ. και σφύριγµα). 
βουητό: (βλ. βούϊσµα). 
βουΐζω (αµετβ. ρ.): σσόλ-νταβ (= 
βουή δίνω) 

βουνάκι: (βλ. βουναλάκι).  π.χ. σσόλ-ντεν µε κανά = βουΐζουν 
τα αυτιά µου. βουναλάκι: βοσσορό και 

µπαλκανίσι, ο.  (βλ. και σφυρίζω). 
βούϊσµα: σσολντιπέ, ο. βουνίσιος (επίθ.): βοσσέσκο,-ι και 

µπαλκανέσκο,-ι βούκινο (µτφ.): ντα(ν)ντανάβα, η 
 π.χ. κα κεράβ τουτ ντα(ν)ντανάβα 
κάι σαν τσορνό = θα σε κάνω 
βούκινο που είσαι κλεφταράς 

 π.χ. µπαλκανέσκι µπαλβάλ = 
βουνίσιος αέρας. 
βουνό: βοςς και µπαλκάνο, ο 

 Συνών. ασσου(ν)νταριπέ = 
διάδοση, διαλάληµα, 
ασσου(ν)νταράβ = διαδίδω, 
διαλαλώ. 

 π.χ. γιβαλέ σι ε µπαλκάια = 
χιονισµένα είναι τα βουνά. 
βουνοπλαγιά: βοσσέσκι-ρικ και 
µπαλκανέσκι-ρικ, η. 
βούρκος: µπατάκο, ο  βούλα (στρογγυλόσχηµη κηλίδα): 

νταµγκάβα, η   π.χ. πελό α(ν)ντό µπατάκο = έπεσε 
µες στον βούρκο. (σ.α. βάλτος).  π.χ. παρνό κοτόρ καλέ 

νταµγκαβένσα = άσπρο ύφασµα µε 
µαύρες βούλες (βλ. και πιτσιλάδα). 

βούρτσα: φουρτσάβα, η 
 π.χ. µανγκάβ η φουρτσάβα τε 
µακχάβ ο κχερ = θέλω τη βούρτσα 
να βάψω το σπίτι. 

Βουλγαρία: Μπουλγκαρία, η 
 π.χ. κάι Μπουλγκαρία ντα σι µπουτ 
ροµά = και στη Βουλγαρία 
υπάρχουν πολλοί Τσιγγάνοι. 

βουρτσάκι: φουρτσαβίσα, η. 
βουρτσίζω (µετβ. ρ.): 
φουρτσαβάσα-µοράβ (= µε 
βούρτσα τρίβω) και φουρτσαλάιαβ 
(προφ. µε συνίζηση ια) 

Βούλγαρος: Μπουλγκάρι, ο. 
Βουλγάρα: Μπουλγκάρκα, η. 
βούλιαγµα: µπατµάκο, ο (σ.α. 
λέρωµα).  π.χ. φουρτσαβάσα-µοράβ µε 

ντα(ν)ντά = βουρτσίζω τα δόντια 
µου. 

βουλιάζω (αµετβ. ρ.): µπατίαβ 
(σ.α. λερώνοµαι). 

βούρτσισµα: φουρτσαβάσα-µοριπέ 
(= µε βούρτσα τρίψιµο) και 
φουρτσαλαµάκο, ο. 

 π.χ. νά τζα κατάρ καβά ντροµ, κα 
µπατίορ ο τοµαφίλι = µην πηγαίνεις 
απ' αυτόν το δρόµο, θα βουλιάξει το 
αυτοκίνητο.  βουρτσισµένος (µτχ.): 

φουρτσαβάσα-µορντό,-ί (= µε 
βούρτσα τριµµένος) και (άκλ.επιθ.) 
φουρτσαλαµούσσι. 

βούλωµα: πφα(ν)ντιπέ, ο (κυριολ. 
κλείσιµο, σ.α. φυλακή, δέσιµο, 
κούµπωµα). 
βουλωµένος (µτχ.): πφα(ν)ντό,-ί  
(κυριολ. κλειστός, κλεισµένος, σ.α. 
φυλακισµένος, δεµένος, 
κουµπωµένος).  

βούτηγµα: µπολιπέ, ο 
(αντικειµένου ή ανθρώπου σε υγρό) 
 (βλ. και βάφτιση) και τσχουηπέ, ο 
(κολυµβητή στη θάλασσα κ.α.). 
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 (τσχουηπέ κυριολ.= ρίξιµο).  (βλ. και νύχτα). 
βουτηγµένος (µτχ.): µπολντό,-ί  (υποκ.): ρακιορί, η και ρατορί, η  

 Αντίθ. γκιβέ = µέρα, γκιέ = µέρα.  (βλ. και βαφτισµένος). 
βουτιά: τσχουηπέ, ο (= ρίξιµο). βραδύγλωσσος (επίθ.): πφαρέ-

τσχιµπάκο, ι. βούτυρο: κχιλ, ο (= λάδι). 
βουτώ (αµετβ. ρ.): τσχάµαν (= 
ρίχνοµαι, ρίχνω τον εαυτό µου) 

βραδυκίνητος: (βλ. βραδύς). 
βραδύς (επίθ.): πφαρό,-ί (κυριολ. 
βαρύς, σ.α. αργός, βραδυκίνητος, 
αργοκίνητος, δυσκίνητος). 

 π.χ. τσχάµαν α(ν)ντό ντενίζι = 
βουτώ στη θάλασσα. 
βουτώ (µετβ. ρ.): µπολάβ  Αντίθ. σσεβίκι = σβέλτος, γρήγορος, 

ευκίνητος, ταχύς, γρήγορα, σβέλτα, 
ταχέως.  

 π.χ. µπολάβ ο µαρνό α(ν)ντί ζουµί 
= βουτώ το ψωµί στο φαγητό. 

βραδύτητα: γιαβασσλούκο, ο (σ.α. 
πραότητα, ηπιότητα. γιαβάσσι = 
αργά, ήσυχα, ήσυχος, ήπιος, 
σιγανός) 

 (βλ. και βαφτίζω). 
βραδάκι: ρακιορί και ρατορί, η. 
βραδιάζει: (βλ.  νυχτώνει). 
βραδιάζοµαι: (βλ. βραδιάζω 
αµετβ.). βράζω (αµετβ. ρ.): κιριάβ 
βραδιάζω (µετβ. ρ.): ρακιαράβ  π.χ. κιρόλ ο παί οπρά σόµπα = 

βράζει το νερό πάνω στη σόµπα, 
τζανές σαρ σοµ ακανά; κιριάβ 
κατάρ µι χολί = ξέρεις πώς είµαι 
τώρα; βράζω απ’ τον θυµό µου, 
νταά νι κιριλό ο µας; = ακόµα δεν 
έβρασε το κρέας;, (µτφ.) τερνό σι· 
κιρόλ λεσκό ρατ = νέος είναι· 
βράζει το αίµα του. 

 π.χ. ντα κάνα ρακιαρντάς ο Ντελ ο 
γκιβέ, ιρισάιλαµ κάι αµαρέ κχερά = 
και όταν βράδιασε ο Θεός τη µέρα, 
γυρίσαµε στα σπίτια µας. 
βραδιάζω (αµετβ. ρ.): ρακιβάβ και 
ρακιάβαβ  
 π.χ. ρακιλάµ τζι τε αρακχάς λεσκό 
κχερ = βραδιάσαµε µέχρι να 
βρούµε το σπίτι του. βράζω (µετβ. ρ.): κιραβάβ και 

ταβάβ  βράδιασµα: (βλ. νύχτωµα). 
βραδιάτικα (επίρρ.): ρακιάσα  π.χ. κιραβάβ ο µας = βράζω το 

κρέας, ταβντέµ τουκέ ντούι αρνέ = 
σου έβρασα δύο αυγά. 

 π.χ. κάι τζας ρακιάσα; = πού πας 
βραδιάτικα; (σ.α. το βράδυ π.χ. 
ρακιάσα κα ιρισάαβ = το βράδυ θα 
γυρίσω). 

βράζω (ενεργ. διαµ. ρ.): 
κιρανταράβ (= βάζω να βράσει-ουν, 
κάνω να βράσει-ουν) βραδινός: (βλ. νυχτερινός). 

βράδυ: ρατ και ρακί, η   π.χ. κα κιρανταράβ µανγκέ κάι µι 
ροµνί τριν αρνέ = θα βάλω τη 
γυναίκα µου να µου βράσει τρία 
αβγά (µτχ. κιρανταρντό, -ι = 
βρασµένος, -η, ρηµατ. ουσ. 
κιρανταριπέ, ο = βράσιµο). 

 π.χ. (στίχοι από το ποίηµα 
Γ.Αλεξίου «η σεβντάβα» (= ο 
έρωτας): σάντε µε γιακχά τε 
πφά(ν)νταβα ντα τε µεράβ ντα πάλε 
α(ν)ντέ κε σουνέ ερ η ρατ κα αβάβ 
= … µόνο τα µάτια µου αν κλείσω 
και πεθάνω και πάλι στα όνειρά σου 
θα έρχοµαι κάθε βράδυ, εκ ρατ κα 
πασστιάβ κοτέ = ένα βράδυ θα 
κοιµηθώ εκεί. 

βράκα: σοστέν, η 
 π.χ. κα σουβές µε τσχάκε σοστέν; = 
θα ράψεις για την κόρη µου βράκα; 
 (χαρνί-σοστέν = κιλότα, σώβρακο. 
 Χαρνί = κοντή, χαµηλή). 
(υποκ.): σοστεορί, η.  (βλ. οµόηχο ρατ = αίµα). 
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βράκα (για) (επίρρ.): σοστεάκε 
(χρησιµοποιείται µτφ. ως απάντηση 
στη λέξη σόσκε ή σόσταρ; = γιατί; 
για να δηλώσει υπεκφυγή, να δείξει 
ότι υπάρχει λόγος) 

βρεσίδι: (βλ. εύρηµα). 
βρέσιµο: αρακχαηπέ, αρακχιπέ, 
ρακχαηπέ και ακχαηπέ, ο (σ.α. 
ανακάλυψη, εντοπισµός). 
βρεφικός (επίθ.): χουρντικανό,-ί 

 π.χ. -σόσκε νι αβές του ντα; -
σοστεάκε = -γιατί δεν έρχεσαι κι 
εσύ; -για βράκα (υπάρχει λόγος) 
(όπως λέµε -γιατί; -για της γάτας το 
αυτί, -ξέρω -ξεράδια κλπ. 

 π.χ. χουρντικανέ πατέ = βρεφικά 
ρούχα, χουρντικανέ τσοράπορα = 
βρεφικές κάλτσες. 
 (βλ. και παιδικός). 
βρέφος: χουρντό, ο 

βράση: (βλ. βράσιµο).  (βλ. και µωρό, παιδί). 
βράσιµο: κιραηπέ και ταβιπέ, ο. βρέχει (απροσ. ρ.): µπρουσσούµ-

ντελ (= βροχή δίνει).  π.χ. µανγκέλ νταά κιραηπέ ο µας = 
θέλει ακόµα βράσιµο το κρέας.  π.χ. η τιλεόρασι πφε(ν)ντά κάι κα 

ντελ-µπρουσσούµ = η τηλεόραση 
είπε ότι θα βρέξει, (αληγ.) καβά 
µανγκέλ σάντε κάι λέσκι ταρλάβα 
µπρουσσούµ τε ντελ! = αυτός θέλει 
µόνο στο δικό του  χωράφι να 
βρέχει! (δηλ. είναι 
συµφεροντολόγος), κα ντελ-
µπρουσσούµ, τζα κίντε ε σσέα 
αβράλ = θα βρέξει, πήγαινε να 
µαζέψεις τα ρούχα από έξω. 

βρασµένος (µτχ.): κιραντό,-ί και 
ταβντό-ί 
 π.χ. ε αρνέ σαρ µανγκές λεν, 
κιραντέ ή πεκέ; = τα αυγά πώς τα 
θέλεις, βρασµένα ή τηγανητά; 
κιραντό σι ο µας = βρασµένο είναι 
το κρέας. 
 Αντίθ. µπικιραντό = άβραστος. 
βραστός:(βλ. βρασµένος). 
βραχιολάκι: µπιλεζικίσι, ο 
βραχιόλι: µπιλεζίκο και κορό, ο. βρέχοµαι (αµετβ. ρ.): κινγκαράµαν 

και κινγκιάβ  (βλ. οµόηχο κορό = τυφλός). 
βραχνιάζει (η φωνή µου): µι-λαλί-
ατσχέλ και µι-σέζι-ατσχέλ (κατά 
λέξη: η φωνή µου σταµατάει) 

 π.χ. ε χουρντέ κινγκαρένπες κάι 
τσεσσµάβα = τα παιδιά βρέχονται 
στη βρύση, κινγκιλόµ κατάρ ο 
µπρουσσούµ = βράχηκα από τη 
βροχή. 

 π.χ. µι λαλί ατσχιλί κάι 
µούιτχαντοµ µπουτ = βράχνιασε η 
φωνή µου που φώναξα πολύ.  Αντίθ. σσουκιάβ = αµετβ. 

στεγνώνω, ξεραίνοµαι. βράχος: κράµινα, η 
βρέχω (µετβ. ρ.): κινγκαράβ και 
κινγκιαράβ 

 (σ.α. κοτρώνα).  
βρε: (βλ. ρε). 
βρεγµένος (µτχ.): κινγκό,-ί  π.χ. κινγκιαράβ µε µπαλά = βρέχω 

τα µαλλιά µου.  π.χ. κινγκέ πατέ = βρεγµένα ρούχα, 
(φράση) ο κινγκό ε 
µπρουσσουµέσταρ νι τρασσάλ = ο 
βρεγµένος από τη βροχή δεν 
φοβάται. 

 Αντίθ. σσουκιαράβ = µετβ. 
στεγνώνω, ξεραίνω. 
βρίζοµαι (αµετβ. ρ.): κουσσάµαν 
και ακουσσάµαν 

 Αντίθ. σσουκό = στεγνός, ξερός, 
µπικινγκό = άβρεχτος, αµούσκευτος. 

 π.χ. σόσκε κουσσένπες καλά ε 
ντούι; = γιατί βρίζονται αυτοί οι 
δύο; βρέξιµο: κινγκιπέ, ο και 

κινγκαριπέ, ο βρίζω (α) (αµετβ.και µετβ.ρ.): 
κουσσάβ  Αντίθ. σσουκιαριπέ = στέγνωµα. 
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βρίσκω (β) (µετβ. ρ.): αρακχαβάβ 
και ακχαβάβ 

 π.χ. σα κουσσέλ, κάνα χολάολ = 
όλο βρίζει, όταν θυµώνει, σόσταρ 
κουσσές µαν; = γιατί µε βρίζεις;  π.χ. αρακχαντόµ µι µπεϊλάβα 

τούσα = βρήκα τον µπελά µου µε 
σένα, κάι κα ακχαβάβ τουτ αϊράτ; = 
πού θα σε βρω απόψε; κάι 
αρακχαντάν καλέ τζουκελέ; = πού 
βρήκες αυτό το σκυλί; (σ.α. 
ανακαλύπτω, εντοπίζω). 

 (βλ. οµόηχο κουσσάβ = ξεριζώνω). 
βρίζω (β) (αµετβ.και µετβ.ρ.): 
ακουσσάβ 
 π.χ. νά κα ακουσσές = δε θα 
βρίζεις.  
βρίζω (γ) (ενεργ. διαµ.ρ.): 
κουσσλανταράβ (= βάζω να βρίσει-
ουν) 

βρίσκω (γ) (ενεργ. διαµ.ρ.): 
αρακχανταράβ, ρακχανταράβ και 
ακχανταράβ (= βάζω να βρει-ουν, 
κάνω να βρει-ουν, κάνω να βρεθεί-
ουν) 

 π.χ. κα κουσσλανταράβ τουτ κάι µι 
ντέι = θα βάλω τη µάνα µου να σε 
βρίσει. 
βρισιά (α): κουσσιπέ, ο.  π.χ. κάι ντα τε τζας, κα 

αρακχανταράβ τουτ λέστε = όπου 
και να πας, θα τον βάλω να σε βρει 
(αρακχανταρντό, -ί, ρακχανταρντό, 
-ί, ακχανταρντό, -ι µτχ. = 
εντοπισµένος, αρακχανταριπέ, 
ρακχανταριπέ, ακχανταριπέ, ο = 
εντοπισµός, εύρεση). 

βρισιά (β): ακουσσιπέ, ο. 
βρίσιµο: (βλ. βρισιά). 
βρίσκοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
ρακχάντιαβ και αρακχί(ν)ντιαβ  
 π.χ. κάι ρακχάντος ακανά; = πού 
βρίσκεσαι τώρα; (σ.α. συναντιέµαι, 
εντοπίζοµαι). 

βροµιά (α): κχα(ν)ντινιπέ, ο (σ.α. 
τεµπελιά) 

 Αντίθ. χασάρντιαβ = χάνοµαι, 
εξαφανίζοµαι. 
βρίσκοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
αρακχάντιαβ και ακχάντιαβ 

 π.χ. µπουτ κχα(ν)ντιπέ σι α(ν)ντέ 
λακό κχερ = πολλή βροµιά έχει µες  

 π.χ. ακχάντιλε ε παρέ = βρέθηκαν 
τα λεφτά, κάι αρακχάντος ντα 
µούιτχος αγκαντάλ; = πού 
βρίσκεσαι και φωνάζεις έτσι; κάι κα 
ακχάντιας; = πού θα βρεθούµε; 

στο σπίτι της. 
Αντίθ. τεµιζλίκο = καθαριότητα. 
βροµιά (β): µελαλιπέ και 
µισκι(ν)νίκο, ο. 
βροµιά (γ): πισλίκο, ο (σ.α. 
ακαθαρσία, πισλίκορα ή πισλίτσα, ε 
= ακαθαρσίες (οι)). 

 (σ.α. εντοπίζοµαι, συναντιέµαι). 
βρίσκω (α) (µετβ. ρ.): ρακχαβάβ 
και αρακχάβ βροµιάρης (επίθ.): κχα(ν)ντινό,-ί 

(σ.α. τεµπέλης)  π.χ. ρακχαντόµ µε νατάρα = βρήκα 
τα κλειδιά µου, ρακχαντόµ µπουκί 
= βρήκα δουλειά, ροντέµ λες, αµά 
νασστί αρακχλέµ λες κχάτινέ(ν)ντε 
= τον έψαξα, αλλά δεν µπόρεσα να 
τον βρω πουθενά, κάταρ ρακχαντάν 
καλέ ροµνά; χαλά τουτ = από πού 
τη βρήκες αυτή τη γυναίκα; σ’ 
έφαγε, (σ.α. συναντώ, εντοπίζω, 
ανακαλύπτω). 

 π.χ. µπουτ κχα(ν)ντινί σι λεσκί 
ροµνί = πολύ βροµιάρα είναι η 
γυναίκα του. 
(βλ. και βρόµικος, τεµπέλης). 
 Αντίθ. τεµίζι = καθαρός. 
βρόµικος (α) (επίθ.): µελαλό, -ί 
(σ.α. λερωµένος) και κχα(ν)ντινό, -ί 
(σ.α. τεµπέλης) 
 π.χ. µελαλέ σι κε τσανγκά· τζα 
χαλάβ λεν = βρόµικα είναι τα πόδια  Αντίθ. χασαράβ = χάνω. 
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σου· πήγαινε να τα πλύνεις, 
κχα(ν)ντινό κχερ = βρόµικο σπίτι. 

 π.χ. κχα(ν)νταρντάν ο κχερ καλέ 
πουρουµένσα = βρόµησες το σπίτι 
µ’ αυτά τα κρεµµύδια. (σ.α. 
αρωµατίζω). 

 Αντίθ. τεµίζι = καθαρός. 
βρόµικος (β) (επίθ.): πίσι,-κα, 
µισκίνι,-κα και (άκλ.επιθ.) πίσι, 
µισκίνι 

βροντόφωνος (επίθ.): ζουραλέ-
σεζέσκο,-ι (= δυνατόφωνος) και 
ζουραλέ-λαλάκο,-ι (= 
δυνατόφωνος), (ζουραλό = δυνατός, 
σέζι ή λαλί = φωνή) και ζουραλέ-
σεζάκο,-ι (= δυνατόφωνος). 

 π.χ. πίσι σι ο παΐ = βρόµικο είναι 
το νερό, πίσι βαστένσα νά χα µαρνό 
= µε βρόµικα χέρια µη τρως ψωµί, 
πίσι πφερασά νί κα πφενές = 
βρόµικα λόγια δε θα λες.  βροχερός (επίθ.): 

µπρουσσουµαλό,-ι και 
µπρουσσουµνταλό,-ί 

(σ.α. βροµιάρης-α π.χ. µισκίνκα σι 
λεσκί ροµνί, λακό κχερ κχά(ν)ντελ 
= βροµιάρα είναι η γυναίκα του, το 
σπίτι της βροµάει).    

 π.χ. µπουσσουµνταλί σικάντολ η 
αβάβα = βροχερός φαίνεται ο 
καιρός. βρόµισµα: κχα(ν)νταριπέ, ο (σ.α. 

αρωµάτισµα). βρόχινος (επίθ.): 
µπρουσσουµέσκο,-ι και 
µπρουσσου(ν)ντέσκο,-ι 

βροµισµένος (µτχ.): 
κχα(ν)νταρντό,-ί (σ.α. 
αρωµατισµένος).  π.χ. µπρουσσουµέσκο παΐ = 

βρόχινο νερό. βροµοδουλειά: κχα(ν)ντινί-µπουκί, 
η βροχή: µπρουσσούµ και 

µπρουσσού(ν)ντ, ο  π.χ. σαβέ κχα(ν)ντινέ-µπουκιά σι 
καλά κάι κερές; = τι βροµοδουλειές 
είναι αυτές που κάνεις; 

 π.χ. κατάρ ο µπρουσσούµ νασστί 
γκελόµ κάι µι µπουκί = από τη 
βροχή δεν µπόρεσα να πάω στη 
δουλειά µου, κάι τζας α(ν)ντό 
µπρουσσούµ; = πού πας µες στη 
βροχή; ατσχιλό ο µπρουσσούµ = 
σταµάτησε η βροχή. 

βροµοκουβέντα: κχα(ν)ντινί-
όρµπα, η 
 π.χ. αβέρ ντροµ τε να ασσουνάβ 
κατάρ κο µούι γκασαβέ 
κχα(ν)ντινέ-όρµπε = άλλη φορά να 
µην ακούσω από το στόµα σου 
τέτοιες βροµοκουβέντες. 

βροχούλα: µπρουσσουµορό και 
µπρουσου(ν)ντορό, ο. 

βροµόπαιδο: κχα(ν)ντινό-χουρντό, 
ο. 

βρύση: τσεσσµάβα, η 
 π.χ. πφά(ν)ντε η τσεσσµάβα = 
κλείσε τη βρύση, (φράση) γκελό 
κάι τσεσσµάβα, αµά παΐ νασστί 
πιλά = πήγε στη βρύση, αλλά νερό 
δεν µπόρεσε να πιεί (δηλ. έφτασε 
κοντά στην επιθυµία του, αλλά δεν 
µπόρεσε να την ολοκληρώσει). 

βροµόστοµος (επίθ.): κχα(ν)ντινέ-
µόσκο,-ι. 
 π.χ. µπουτ κχα(ν)ντινέ-µόσκο σι, 
σα λουµπνέ όρµπε πφενέλ = πολύ 
βροµόστοµος είναι, όλο πρόστυχα 
λόγια λέει. 
βροµώ (αµετβ. ρ.): κχά(ν)νταβ βρυσούλα: τσεσσµαβίσα, η. 

βύζαγµα: (βλ. θήλασµα).  π.χ. κχά(ν)ντελ κο µούι = βροµάει 
το στόµα σου. βυζαίνω (αµετβ. ρ.): (βλ. θηλάζω). 

βυζαίνω (µετβ. ρ.): (βλ. θηλάζω).  (βλ. και µυρίζω). 
βροµώ (µετβ. ρ.): κχα(ν)νταράβ βυζάκι: τσουτσορί, η. 
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βυζαρού: µπαρέ-τσουτσένγκι, η 
(κατά λέξη: µεγαλοβυζού) 
 π.χ. µπαρέ-τσουτσένγκι τσχορί = 
βυζαρού κοπέλα. 
βυζί: τσουτσί, η 
 π.χ. µπαριλέ κε τσουτσά = 
µεγάλωσαν τα βυζιά σου. 
βυζούνι: (βλ. σπυρί). 
βυσσινιά: φισσνιλίν, η. 
βύσσινο: φίσσνα, η. 
βώλος: τοπάτσι, ο. 
 (υποκ.): τοπατσίσι, ο. 


