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Ε
ε (επιφ.): α
π.χ. ασσου(ν)ντόµ κάι κα τζάσταρ
α; = άκουσα πως θα φύγεις, έ;, ε
βα, γκαντάλ σι = ε, ναι, έτσι είναι.
εάν: (βλ. αν)
εβδοµάδα: κουρκό, ο και αφτάβα,
η
π.χ. κ’ αβέλ κοβά κουρκό = θα
έρθει την άλλη εβδοµάδα, γεκ
αφτάβα κα ατσχάβ κοτέ = µια
βδοµάδα θα µείνω εκεί.
(υποκ.) κουρκορό, ο και αφταβίσα,
η.
εβδοµαδιαίος (επίθ.): κουρκόσκο,ι και αφταβάκο,-ι.
π.χ. αφταβάκο ποκινιπέ =
εβδοµαδιαία πληρωµή.
εβδοµηκοστός (τακτ.αριθ.επιθ.):
εφταντεσσουτνό,-ί.
εβδοµήντα (αριθµητ.): εφτάντεςς.
Εβραία (α) : Τζουτνί, η.
Εβραία (β): ιζντραήλκα, η (κυριολ.
Ισραηλίτισσα).
εβραϊκός (α) (επίθ.): τζουτανό,-ί
π.χ. τζουτανί τσχιπ = εβραϊκή
γλώσσα.
εβραϊκός (β) (επίθ.):
ιζντραηλένγκο, -ι (κυριολ.
ισραηλίτικος).
Εβραίος (α): Τζουτ, ο.
Εβραίος (β): Ιζντραήλι, ο (κυριολ.
Ισραηλίτης).
έγγαµος (άκλ. επίθ): ζζενιµέ
π.χ. ζζενιµέ σι λεσκό τσχαβό =
έγγαµος είναι ο γιος του.
Αντίθ. µπιζζενιµέ = άγαµος.
εγγεγραµµένος: βλ. γραµµένος (β)
εγγλέζικος: (βλ. αγγλικός).
Εγγλέζος: (βλ. Άγγλος).
εγγονός: τορλούκο και τορνούκο, ο
π.χ. καβά σι µο τορλούκο = αυτός
είναι ο εγγονός µου.
εγγονή: τορλούκα και τορνούκα, η

π.χ. αβιλί µι τορλούκα = ήρθε η
εγγονή µου.
εγγραφή: γιαζϋλµάκο, ο
Συνών. γιαζµάκο = γράψιµο.
έγγραφο: λιλ, ο (κυριολ. χαρτί).
εγγράφοµαι (αµετβ. ρ.): γιαζϋλίαβ
(κυριολ. γράφοµαι).
εγγράφω (µετβ. ρ.): γιαζίαβ
(κυριολ. γράφω).
εγγύηση: εγκίισι και ενγκίισι, η
π.χ. εκ µπροςς εγκίισι ντιά µαν ε
τιλεορασάκε = ένα χρόνο εγγύηση
µου ‘δωσε για την τηλεόραση.
εγγυητής: ενγκιιτίς, ο
π.χ. κα ατσχές µανγκέ ενγκιιτίς, τε
κινάβ καγιά τιλεόρασι; = θα µου
µείνεις (γίνεις) εγγυητής, να
αγοράσω αυτήν τη τηλεόραση;
έγερµα: (βλ. έγερση).
έγερση: βαζντιπέ (= σήκωµα) και
ουσστιπέ, ο (= σηκωµός).
εγείροµαι (αµετβ. ρ.): ουσστάβ (=
σηκώνοµαι).
εγείρω (µετβ. ρ.): βάζνταβ (=
σηκώνω).
εγερµένος (µτχ. ως επίθ.):
βαζντι(ν)ντό, -ί (= σηκωµένος,
σηκωτός) και (µτχ.) ουσστι(ν)ντό, -ί
(= σηκωµένος).
εγκαθίσταµαι: (βλ. µένω, διαµένω,
τοποθετούµαι).
εγκαθιστώ: (βλ. βάζω (β)).
εγκάρδια (επίρρ.): γκέσταρ
π.χ. γκέσταρ ορµπισαράβ τούκε =
εγκάρδια σου µιλώ.
(βλ. και εγκάρδιος).
εγκάρδιος (άκλ.επίθ.): γκέσταρ (=
από ψυχή)
π.χ. σαµούς γκέσταρ αµαλά =
είµαστε εγκάρδιοι φίλοι.
εγκαρδιώνοµαι: (βλ.
εµψυχώνοµαι).
εγκαρδιώνω: (βλ. εµψυχώνω).
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εγκαρδίως: (βλ. εγκάρδια).
εγκαρδίωση: (βλ. εµψύχωση).
εγκαταλειµµένος (µτχ.): µουκλό,-ί
(= αφηµένος), (σ.α. παρατηµένος).
εγκαταλείποµαι (αµετβ. ρ.):
µουκλιάβ (σ.α. αφήνοµαι,
παραιτούµαι, απολύοµαι).
εγκαταλείπω (µετβ. ρ.): µουκάβ (=
αφήνω), (σ.α. παρατώ)
π.χ. µουκλά λε οπρά ντροµ ντα
γκελόταρ = τον εγκατέλειψε στο
δρόµο κι έφυγε.
εγκατάλειψη: µουκιπέ, ο (=
άφηµα)
(βλ. και παράτηµα).
εγκατάσταση: βλ. βάλσιµο (β),
τοποθέτηση, διαµονή.
έγκαυµα: πφαµπαρντιπέ, ο.
εγκέφαλος: γκογκί, η (= µυαλό).
έγκληµα: (βλ. κακουργία, φόνος).
εγκληµατίας: (βλ. κακοποιός,
φονιάς).
εγκυµονούσα: (βλ. έγκυος).
εγκυµοσύνη: κχαµνιπέ, ο.
έγκυος: κχαµνί και πφαρί, η
π.χ. κχαµνί σι λεσκί ροµνί = έγκυα
είναι η γυναίκα του, πφαρί σι λεσκί
τσχέι = έγκυα είναι η κόρη του.
(πφαρί = βαριά).
εγκωµιάζω: (βλ. επαινώ).
εγκωµιασµός: (βλ. έπαινος).
εγκωµιαστικός: (βλ. επαινετικός).
εγρήγορος: (βλ. ξάγρυπνος).
εγρήγορση: (βλ. ξαγρύπνηµα).
εγρηγορώ: (βλ. ξαγρυπνώ).
εγχείρηση: αµελέτι, ο
έγχρωµος (επίθ.): ρενκλίο,-ίκα
(βλ. και χρωµατιστός).
Αντίθ. µπιρενκέσκο = άχρωµος.
εγώ (προσ. αντων.): µε
π.χ. µε πφε(ν)ντόµ λέσκε = εγώ του
είπα, µε κα τζαβ = εγώ θα πάω, µε
ντιόµ λε παρέ = εγώ του έδωσα
λεφτά.
εγωιστής: εγοήζι, ο

π.χ. µπουτ εγοήζι σι, άµα πφενέλ
εκ σσέι κα κεράβ λέ, κερέλ λε =
πολύ εγωιστής είναι, άµα πει ένα
πράγµα θα το κάνω, το κάνει.
εγωίστρια: εγοήσκα, η.
έδαφος: πφου, η (κυριολ. γη)
π.χ. περαντά µαν κάι πφου = µε
γκρέµισε (έριξε) στο έδαφος.
εδώ (επίρρ.): κατέ
π.χ. αβ κατέ = έλα εδώ, κατέ σι =
εδώ είναι, (από εδώ = κατάρ, άβ
κατάρ = έλα από εδώ), (από πού; =
κάταρ; ανεβαίνει ο τονος στην
παραλήγουσα, όταν ρωτάµε, κάταρ
αβιλάν; = από πού ήρθες;).
Αντίθ. κοτέ = εκεί.
εθιµικός (επίθ.): αντετέσκο,-ι.
έθιµο: αντέτι, ο
π.χ. ροµανό αντέτι = τσιγγάνικο
έθιµο, λενγκό αντέτι σι καβά = το
έθιµό τους είναι αυτό.
(υποκ.) αντετίσι, ο.
είδηση: αµπέρι, ο (σ.α. µήνυµα, βλ.
και µήνυµα)
π.χ. λιόµ αµπέρι κατάρ µο τσχαβό
= πήρα είδηση από τον γιο µου.
(υποκ.): αµπερίσι, ο.
ειδοποιούµαι (αµετβ. ρ.): αµπέριλαβ (= είδηση παίρνω).
ειδοποιώ (µετβ. ρ.): αµπέρι-νταβ
(= είδηση δίνω)
π.χ. ντε-αµπέρι ε σσεραλένγκε =
ειδοποιήσε την αστυνοµία (τους
αστυνοµικούς).
(βλ. και προειδοποιώ).
είδος: τουρλάβα και τυρλάβα, η
(σ.α. λογής)
π.χ. καζόµ τουρλάβε µανγκινά
σίτουτ α(ν)ντό κο ντικιάνο; = πόσα
είδη εµπορευµάτων έχεις µες στο
µαγαζί σου; (τυρλύ-τυρλύ = ειδώνειδών, λογιών-λογιών, π.χ. τυρλύτυρλύ µανουσσά σι α(ν)ντί
ντουνιάβα = λογιών-λογιών
άνθρωποι (χαρακτήρες) υπάρχουν
µες στον κόσµο, τυρλύ-τυρλύ
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ζουµά κερέλ αµένγκε τε χας =
λογιών-λογιών φαγητά µας κάνει να
φάµε).
εικόνα: ικόνα, η
π.χ. ε τιλεορασάκι ικόνα νί σικαβέλ
σσουκάρ = της τηλεόρασης η
εικόνα δεν δείχνει ωραία, χαλά
σοβέλ κάι Παναγιάκι ικόνα =
ορκίστηκε στην εικόνα της
Παναγίας.
εικονολήπτης: κάµερατζίο, ο.
εικοσάρικο: µπισσένγκο, ο και
µπισσένγκι, η.
εικοσάχρονος (επίθ.):
µπισσεµπροσσένγκο,-ι και
µπισσεµπρεσσένγκο,-ι.
είµαι (αµετβ. ρ.): σοµ και σεµ
π.χ. σοµ κατάρ ∆ράµα = είµαι από
τη ∆ράµα, µε σεµ· πουτάρ ο ουντάρ
= εγώ είµαι· άνοιξε την πόρτα,
αγκαντάλ σι = έτσι είναι, βο σας =
αυτός ήταν, κον σι; = ποιος είναι;
ειπωµένος (α) (µτχ.): πφε(ν)ντό,-ί
(πφενάβ = λέω).
ειπωµένος (β) (µτχ.): µοτχαντό, -ί
(µοτχάβ = λέω).
ειρωνεύοµαι
(µετβ.
ρ.):
νταλγκάβα-κχελάβ
(κυριολ.
κοροϊδεύω, εµπαίζω, νταλγκάβα =
κοροϊδία, κχελάβ = παίζω, οµόηχο
νταλγκάβα = κύµα)
π.χ. έµντα πφενές µάνγκε ή
νταλγκάβα-κχελές
µάνσα;
=
αλήθεια µου λες ή µε ειρωνεύεσαι;
εισακούοµαι
(αµετβ.
ρ.):
ασσού(ν)ντιαβ (κυριολ. ακούγοµαι,
βλ. ακούγοµαι).
εισακούω (µετβ. ρ.): ασσουνάβ
(κυριολ. ακούω, βλ. ακούω).
εισβάλλω (µτβ.ρ.): α(ν)ντρέ-νταβ
(= µέσα µπαίνω).
εισβολή: ντιιπέ, ο
(βλ. και δόσιµο, µπάσιµο, είσοδος)
(νταβ = µπαίνω, δίνω).
εισέρχοµαι (αµετβ. ρ.): α(ν)ντρέαβάβ (= µέσα έρχοµαι).

εισιτήριο (α): ισιτίριο, ο
π.χ. οπρά λεοφορίο κα τσχινάβ
ισιτίριο = πάνω στο λεωφορείο θα
κόψω εισιτήριο.
εισιτήριο (β): µπιλέτο, ο
π.χ. ικαλνταρντόµ µπιλέτορα, κα
τζάσταρ = έβγαλα εισιτήρια, θα
φύγουµε.
είσοδος: ντιιπέ, ο (βλ. και εισβολή,
δόσιµο, µπάσιµο).
Αντίθ. ικλιπέ = έξοδος, ανέβασµα,
ανάβαση, σκαρφάλωµα, καβάληµα.
εισπράκτορας (εισιτηρίων):
µπιλεκτσίο, ο
π.χ. ο µπιλεκτσίο τσχινέλ
µπιλέτορα = ο εισπράκτορας κόβει
εισιτήρια, θηλ. µπιλεκτσίκα, η.
εισπράττω (µετβ. ρ.): λαβ (κυριολ.
παίρνω, λαµβάνω).
εκατονταετία: (βλ. αιωνιότητα).
εκατό (αριθµητ.): σσελ.
εκατοµµύριο: µιλιόνο, ο
π.χ. εκ µιλιόνο λια µά(ν)νταρ = ένα
εκατοµµύριο πήρε από εµένα.
εκατοµµυριοστός (επίθ.):
µιλιονουτνό,-ί.
εκατοµµυριούχος (επίθ.):
µιλιο(ν)νούιο,-ούκα (προφ. µε
συνίζηση ιο)
π.χ. µιλιο(ν)νούιο κερντιλό κατάρ
καγιά µπουκί = εκατοµµυριούχος
έγινε απ’ αυτή τη δουλειά.
εκατοντάφυλλος (επίθ.): σσελπατρένγκο, -ι και σσελέπατρένγκο,-ι
π.χ. σσελέ –πατρένγκο ντεφτέρι =
εκατοντάφυλλο τετράδιο.
εκατοστός (τακτ. αριθµ. επίθ.):
σσελουτνό,-ί.
εκατόχρονος (επίθ.): σσελέµπροσσένγκο,-ι και
σσελεµπρεσσένγκο,-ι.
έκδηλος (επίθ.): σικαντό, -ί (σ.α.
φανερός, ορατός, δειγµένος,
υποδειγµένος)
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Αντίθ. µπισικαντό = άδηλος,
αφανής, γκαραντό = κρυµµένος.
εκδηλωµένος (µτχ.): σικαντι(ν)ντό,
-ί (σ.α. φανερωµένος, δειγµένος,
υποδειγµένος)
Αντίθ. µπισικαντι(ν)ντό =
αφανέρωτος, γκαραντι(ν)ντό =
κρυφός, µυστικός, κρυφτό-παιχνίδι.
εκδηλώνοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
σικαβάµαν (µέση διάθεση, κυριολ.
δείχνω τον εαυτό µου, δείχνοµαι)
π.χ. χολάιλο, αµά νι µανγκλά τε
σικαβέλπες = θύµωσε, αλλά δεν
ήθελε να εκδηλωθεί.
Αντίθ. γκαραβάµαν (= κρύβω τον
εαυτό µου, κρύβοµαι)
εκδηλώνοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
σικάντιαβ (κυριολ. φαίνοµαι,
εµφανίζοµαι)
π.χ. σικάντιλο τουµαρό
ντουσσµα(ν)νούκο = εκδηλώθηκε η
έχθρα σας.
εκδηλώνω (µετβ. ρ.): σικαβάβ
(κυριολ. δείχνω, σ.α. υποδεικνύω)
π.χ. χολάιλοµ, αµά νι µανγκλόµ τε
σικαβάβ µι χολί = θύµωσα, αλλά δε
θέλησα να εκδηλώσω το θυµό µου.
εκδήλωση: σικαηπέ, ο (κυριολ.
δείξιµο, σ.α. υπόδειξη).
εκδίκηση: ι(ν)τικάµο, ο.
εκδικητικός (ο): ι(ν)τικαµτζίο, ο,
θηλ. ι(ν)τικαµτζΰκα, η
π.χ. τζανές σο ι(ν)τικαµτζίο σοµ
µε; = ξέρεις τι εκδικητικός είµαι
εγώ;
εκδικητικός (επίθ.): ι(ν)τικαµέσκο,
-ι (γενική πτώση ενικού της λέξης
ι(ν)τικάµο = εκδίκηση).
εκδικητικότητα: ι(ν)τικαµλούκο,
ο.
εκδικούµαι (αµετβ. και µετβ. ρ.):
ι(ν)τικάµο-λαβ (= εκδίκηση
παίρνω)
π.χ. γκαντικίν µπροσσά νακχλέ,
νταά ι(ν)τικάµο µανγκές τε λες

λέσταρ; = τόσα χρόνια πέρασαν,
ακόµα θέλεις να τον εκδικηθείς;
εκδιωγµένος (µτχ.):
νασσανταρντό, -ί (σ.α.
κατατρεγµένος, καταδιωγµένος,
κυνηγηµένος).
εκδιώκω (ενεργ. διαµ. ρ.):
νασσανταράβ (= κάνω να φύγειουν, αναγκάζω να φύγει-ουν, κάνω
να τρέξει-ουν, αναγκάζω να τρέξειουν, νασσάβ = φεύγω, τρέχω
αµετβ., νασσανταράβ σ.α. κυνηγώ,
κατατρέχω, καταδιώκω, τρέχω
µτβ.)
π.χ. (φράση) κα νασσανταράς
τουµέν κατάρ µαλάβα = θα σας
κάνουµε – αναγκάσουµε να φύγετε
(θα σας εκδιώξουµε) από τον
οικισµό. (Η φράση αυτή λεγόταν
συχνά στις περιόδους των
βεντετών, οι οποίες υπήρξαν από το
1970 έως το 1990 στον οικισµό
αυτό –τέρµα οδού Αδριανουπόλεως
Κοµοτηνής- από οµάδες συγγενών.
Πολλοί από τις βεντέτες αυτές
έχουν φύγει καταναγκαστικά από
τον οικισµό αυτό, οι ηττηµένοι, οι
κυνηγηµένοι, και εγκαταστάθηκαν
σε κοντινές περιοχές του οικισµού,
όπου µία περιοχή απ’ αυτές σήµερα
έχει γίνει νεόκτιστος τσιγγάνικος
οικισµός).
εκδίωξη: νασσανταριπέ, ο (σ.α.
κυνήγηµα, κατατρεγµός,
καταδίωξη).
εκδορά: (βλ. γδάρσιµο).
εκεί (επίρρ.): κοτέ
π.χ. κοτέ γκελό = εκεί πήγε,
καρίνγκ ή καρινγκά = κατά δω,
καρινγκά αβ = κατά δω έλα,
κορίνγκ ή κορινγκά = κατά κει,
κορινγκά γκελό = κατά κει πήγε,
κοτάρ = από κει, κοτάρ τζα = από
κει πήγαινε.
Αντίθ. κατέ = εδώ.

156

εκείνος (α) (δεικτ.αντων.): κοβά,
εκείνη = κογιά
π.χ. κοβά κχερ = εκείνο το σπίτι,
(στίχοι από ποίηµα Γ.Αλεξίου
«κολά µπροσσά» = εκείνα τα
χρόνια, κάι γκελέ κολά µπροσσά,
βας βαστέσταρ κάι πφιράσας! = πού
πήγαν εκείνα τα χρόνια, χέρι µε
χέρι που περπατούσαµε!
εκείνος (β) (δεικτ. αντων.): κοά,
εκείνη = κοϊά (προφ. µε συνίζηση
ια)
π.χ. κοά τσαλαντά µαν = εκείνος µε
χτύπησε, κοϊά σι µι ροµνί = εκείνη
είναι η σύζυγός µου.
εκθειάζοµαι: (βλ. παινεύοµαι).
εκθειάζω (µετβ. ρ.): ασσαράβ (=
παινεύω, επαινώ)
π.χ. ασσαρέλ πε ροµνάκι µπουκί =
εκθειάζει τη δουλειά της συζύγου
του.
εκθειασµένος (µτχ. ως επίθ.):
ασσαρντό, -ί (= παινεµένος).
εκθειασµός: ασσαριπέ, ο (=
παίνεµα, έπαινος).
έκθεση: έκθεσι, η
π.χ. τοµαφιλένγκι έκθεσι = έκθεση
αυτοκινήτων.
εκκενωµένος: (βλ. αδειασµένος).
εκκενώνοµαι: (βλ. αδειάζω
αµετβ.).
εκκενώνω: (βλ. αδειάζω µετβ.).
εκκένωση: (βλ. άδειασµα).
εκκλησία: κχανγκιρί, η
π.χ. τζαβ κάι κχανγκιρί = πηγαίνω
στην εκκλησία, (όρκος) τε τσχινέλ
µαν η κχανγκιρί = να µε κόψει η
εκκλησία.
εκκλησιαστικός (επίθ.):
κχανγκιράκο,-ι.
εκκλησούλα: κχανγκιρορί, η
π.χ. άτσι κάι καγιά κχανγκιρορί τε
πφαµπαράβ εκ µεµελί = σταµάτα σ’
αυτή την εκκλησούλα ν’ ανάψω ένα
κερί.
εκλεγµένος: (βλ. επιλεγµένος).

εκλέγοµαι: (βλ. επιλέγοµαι).
εκλέγω: (βλ. επιλέγω).
εκλείπω (αµετβ. ρ.): χασάρντιαβ
(κυριολ. χάνοµαι).
έκλειψη: χασαρντιπέ, ο.
εκλογή: (βλ. επιλογή).
εκλογές (οι): ρέορα, ε (κυριολ.
ψήφοι, ρέι, ο = ψήφος)
εκµάθηση: (βλ. µάθηση).
εκµανθάνω: (βλ. µαθαίνω).
εκνευρίζοµαι (αµετβ. ρ.): χολάαβ
και χολί-σΰρνταβ, (χολί-σΰρνταβ =
θυµό τραβώ)
π.χ. σόσκε χολάιλαν; = γιατί
εκνευρίστηκες;
Συνών. χολί-πφερντιάβ και χολίπφεράµαν = οργίζοµαι, εξοργίζοµαι
χολί-ντι(ν)ντιάβ και χολί-ντάµαν =
συγχύζοµαι
εκνευρίζω (µετβ. ρ.): χολιναράβ
και χολανταράβ.
π.χ. χολανταρές µαν κάνα κερές
γκαντάλ = µ’ εκνευρίζεις όταν
κάνεις έτσι.
Συνών. χολί-πφεράβ = οργίζω,
εξοργίζω και χολί-νταβ = συγχύζω.
εκνευρισµένος (µτχ.): χολιναλό,-ί
π.χ. ντικλόµ νε µπουτ χολιναλό =
τον είδα πολύ εκνευρισµένο.
Συνών. χολί-πφερντό = οργισµένος,
εξοργισµένος και χολί-ντι(ν)ντό =
συγχυσµένος.
εκνευρισµός: χολιναριπέ, ο.
εκπαιδευµένος (µτχ.): σικλιαρντό,
-ί (σ.α. διδαγµένος).
εκπαιδεύοµαι (αµετβ. ρ.):
σικλιάρντιαβ (σ.α. διδάσκοµαι).
εκπαίδευση: σικλιαριπέ, ο (σ.α.
διδασκαλία).
εκπαιδευτικός (επίθ.):
σικλιαριµάσκο, -ι (σ.α. διδαχτικός).
εκπαιδεύω (µετβ. ρ.): σικλιαράβ
(βλ. και διδάσκω, µετβ. µαθαίνω).
εκπαρθενεύω: (βλ. ξεπαρθενεύω).
εκπλήσσοµαι: (βλ. σαστίζω).
εκπόρνευση: λουµπναριπέ, ο.
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εκπορνεύω (µετβ. ρ.):
λουµπναράβ.
εκριζώνω: (βλ. ξεριζώνω).
εκσκαπτικός: (βλ. σκαφτικός).
εκσκάπτω: (βλ. σκάβω).
εκσπερµατίζω: (βλ.
εκσπερµατώνω).
εκσπερµάτιση: (βλ.
εκσπερµάτωση).
εκσπερµάτωµα: τσχορνταριπέ, ο.
εκσπερµατώνω (α) (αµετβ. ρ.):
τσχοραβάβ.
εκσπερµατώνω (β) (αµετβ. ρ.):
τσχορνταράβ (τσχορνταράβ ως
ενεργ. διαµ. ρ. σηµαίνει: κάνω να
χύσει-ουν κάτι π.χ. µε γιακχά λιάν
µο, τσχορνταρντάν µα(ν)ντέ ο παΐ =
τα µάτια µου πήρες (µου απέσπασες
την προσοχή) ρε, (µ’ έκανες να
χύσω το νερό).
εκσπερµάτωση: τσχοραηπέ, ο.
εκτέλεση (α): κεριπέ, ο (= πράξη,
φτιάξιµο, δηµιουργία).
εκτέλεση (β): µουνταριπέ, ο (=
σκότωµα, νεκρωµα, θανάτωση,
σβήσιµο).
εκτελούµαι (αµετβ. ρ.):
µουντάρντιαβ (= σκοτώνοµαι,
δολοφονούµαι).
εκτελώ (α) (µετβ. ρ.): κεράβ (=
κάνω, πράττω, φτιάχνω µετβ.,
διαπράττω, τελώ)
π.χ. σο πφενέλ µανγκέ µο
τσορµπατζίο, λε κεράβ = ό,τι µου
λέει το αφεντικό µου, εκείνο κάνω.
εκτελώ (β) (µετβ. ρ.): µουνταράβ
(= σκοτώνω, νεκρώνω µετβ.,
θανατώνω, σβήνω µετβ.).
εκτοξεύω (µετβ. ρ.): τσχαβ
(κυριολ. ρίχνω).
εκτός (επίρρ.): αβράλ (= από έξω,
έξωθεν).
εκτρέφω (µετβ. ρ.): παρβαράβ και
παρµπαράβ (κυριολ. ταΐζω).
εκτροφή: παρβαριπέ και
παρµπαριπέ, ο (κυριολ. τάισµα).

έκτρωση: λι(ν)νταριπέ, ο
(από το ρήµα λι(ν)νταράβ, βλ. και
έκτρωση (κάνω)).
έκτρωση (κάνω) (µετβ. ρ.):
λι(ν)νταράβ (= κάνω να παρθεί,
κάνω να πάρει-ουν, βάζω να πάρειουν)
π.χ. καζόµ χουρντέ λι(ν)νταρντάν
τζι ακανά; = πόσα παιδιά έκανες
έκτρωση µέχρι τώρα; (λι(ν)νταράβ
σ.α. καταδίδω, ξεµυαλίζω, π.χ.
λι(ν)νταρντά λε α(ν)ντρέ καβά
αφιάβα = τον κατέδωσε µέσα (στην
αστυνοµία) αυτός ο ρουφιάνος,
λι(ν)νταρντά λεσκί γκογκί καγιά
οροσπούκα = του ξεµυάλισε το
µυαλό αυτή η πόρνη, κα
λι(ν)νταράβ µανγκέ τοµαφίλι κάι µο
σαστρό = θα βάλω τον πεθερό µου
να µου πάρει αυτοκίνητο.
εκφοβητικός (επίθ.):
τρασσανταριµάσκο, -ι και
νταρανταριµάσκο, -ι.
εκφοβίζω (µετβ. ρ.):
τρασσανταράβ.
εκφοβισµένος (µτχ.):
τρασσανταρντό,-ί.
εκφοβισµός: τρασσανταριπέ, ο.
εκχωρώ (µετβ. ρ.): νταβ (κυριολ.
δίνω, σ.α. παρέχω).
έλα: αβ και άλε
π.χ. αβ κατέ = έλα εδώ, άλε κάι µο
κχερ = έλα στο σπίτι µου.
ελαιόδεντρο: µασλιλίν και ζετιλίν,
η.
ελαιόλαδο: µασλινκάκο-κχιλ και
ζετινέσκο-κχιλ, ο.
ελαιοχρωµατιστής: µποϊατζίο, ο
(σ.α. βαφέας, µπογιατζής).
ελατήριο: (βλ. σούστα).
ελάττωµα: κουσούρι, ο (σ.α.
ψεγάδι).
π.χ. του έπσενγκε κουσούρα
αρακχαβές = εσύ για όλους
ελαττώµατα βρίσκεις.
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ελαττωµατικός (επίθ.):
κουσουρλούιο,-ούκα (προφ. µε
συνίζηση ιο).
ελαφάκι: γκεηκίσι, ο.
ελάφι: γκεήκο, ο.
ελαφίσιος (επίθ.): γκεηκέσκο,-ι
π.χ. γκεηκέσκε σσινγκά = ελαφίσια
κέρατα.
ελαφρά (α) (επίρρ.): λοκέστε
Αντίθ. πφαρέστε = βαριά.
ελαφρά (β) (επίρρ.): αφίφι (σ.α.
ελαφρός)
π.χ. αφίφι τσαλάντιλο = ελαφρά
χτυπήθηκε
Αντίθ. αβούρι = βαριά, βαρύς,
βραδυκίνητος
ελαφροκέφαλος (επίθ.): λοκέσσερέσκο,-ι.
ελαφροκόκαλος (επίθ.): λοκέκοκαλέσκο,-ι.
ελαφροµυαλιά: λοκί-γκογκί, η
(κυριολ. ελαφρύ µυαλό)
π.χ. λοκί-γκογκί σίτουτ, ντιλορέα!
= ελαφροµυαλιά έχεις,
τρελούτσικε!
ελαφρόµυαλος (επίθ.): λοκέγκογκιάκο,-ι.
ελαφρότητα: λοκιπέ, ο
Αντίθ. πφαριπέ = βάρος.
ελαφρούτσικος (επίθ.): λοκορό,-ί
Αντίθ. πφαρορό = βαριούτσικος.
ελάφρυνση: λοκιαριπέ, ο.
ελαφρύς (α) (επίθ.): λοκό,-ί
π.χ. λοκό σι ο γκονό = ελαφρύ
είναι το σακί, λοκό σι, βάζνταβ λε =
ελαφρύ είναι, το σηκώνω.
Αντίθ. πφαρό = βαρύς, αργός,
βραδυκίνητος.
ελαφρύς (β) (άκλ. επίθ.): αφίφι
π.χ. αφίφι σι ο καςς = ελαφρύ είναι
το ξύλο, αφίφι σι καγιά τζιγκάρα =
ελαφρύ είναι αυτό το τσιγάρο.
Αντίθ. αβούρι = βαρύς, αργός,
βραδυκίνητος.
ελάφρωµα: (βλ. ελάφρυνση).
ελαφρώνω (µετβ. ρ.): λοκιαράβ

Αντίθ. πφαραράβ = βαραίνω
(µετβ.).
ελαφρώνω (αµετβ. ρ.): λοκιάβ και
λοκιβάβ
π.χ. λοκιλί λεσκί ροµνί = ελάφρυνε
(γέννησε) η γυναίκα του.
Αντίθ. πφαριάβ = βαραίνω
(αµετβ.), σκάζω (αµετβ.)
ελάχιστος (άκλ.επιθ.): µπουτεµπούκα (= πολύ λίγο) και µπουτζάλακ (= πολύ λίγο). (σ.α.
ελάχιστα)
π.χ. µπουτ –ζάλακ κιάρι ατσχέλ
κατάρ καγιά µπουκί = ελάχιστο
κέρδος µένει απ’ αυτή τη δουλειά,
µπουτ-ζάλακ παρέ λαβ = ελάχιστα
χρήµατα παίρνω.
ελέγχοµαι (αµετβ. ρ.):
κο(ν)ντρόλι-κερντιάβ (κο(ν)ντρόλι,
ο = έλεγχος, κερντιάβ = γίνοµαι)
π.χ. κερντιλέ-κο(ν)τρόλι ε
µανγκινά; = ελέγθηκαν τα
εµπορεύµατα;
έλεγχος: κο(ν)τρόλι, ο
π.χ. κερ κο(ν)τρόλι ε µανγκινά =
κάνε έλεγχο τα εµπορεύµατα.
ελέγχω (α) (µετβ. ρ.): κο(ν)τρόλικεράβ (= έλεγχο κάνω).
ελέγχω (β): κο(ν)τρόλι-κερνταράβ
(κο(ν)τρόλι = έλεγχος, κερνταράβ
ενεργ. διαµ. ρ. = βάζω να κάνειουν)
π.χ. κα κερνταράβ λεστέ
κο(ν)τρόλι ε µανγκινά = θα τον
βάλω να ελέγξει τα εµπορεύµατα.
ελενίτ: ελενίτι, ο
π.χ. καζόµ ελενίτορα κι(ν)ντάν; =
πόσα ελενίτ αγόρασες;
έλεος: µίλα, η
π.χ. (φράση) κα κεράβ λε τε ροβέν
κατάρ λεσκέ µίλε ε µανουσσά = θα
τον κάνω να κλάψουν από τα ελέη
(από την οικτρή κατάστασή) του οι
άνθρωποι.
ελεύθερα (επίρρ.): σερµπέζι
(σ.α. ελεύθερος).
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π.χ. µουκ ε χουρντέ σερµπέζι, τε
κχελέλ = άσε το παιδί ελεύθερα, να
παίξει.
(βλ. και ελεύθερος).
ελευθερία: σερµπεζλίκο, ο
π.χ. µο σερµπεζλίκο µανγκάβ,
κχάντσικ αβέρ = την ελευθερία µου
θέλω, τίποτε άλλο.
ελεύθερος (άκλ.επιθ.): σερµπέζι
π.χ. µανγκάβ τε αβάβ σερµπέζι =
θέλω να είµαι ελεύθερος.
ελευθερώνω (µετβ. ρ.): µουκάβ (=
αφήνω, παρατώ, εγκαταλείπω),
πουταράβ (= ανοίγω µετβ., λύνω)
και κουρταρίαβ (= γλυτώνω µετβ.,
λυτρώνω, σώζω)
Αντίθ. πφά(ν)νταβ = κλείνω µετβ.,
φυλακίζω, δένω, βουλώνω,
κουµπώνω.
έλευση: αβιπέ, ο (= ερχοµός, αβάβ
= έρχοµαι).
Αντίθ. τζιιπέ = πηγαιµός.
ελέφαντας (α): ελέφα(ν)ντα, ο.
ελάφαντας (β): φίλι, ο
π.χ. σας φίλορα ντα κάι τσίρκο =
υπήρχαν και ελέφαντες στο τσίρκο.
ελεφαντοειδές: ελέφα(ν)ντέσκο, -ι
ελιά (καρπός): ζετία και µάσλινκα,
η. (ελιές (οι) = ζετίε και ζετί(ν)τανε,
ε)
π.χ. ε ζετίε σι µπουτ κερκέ = οι
ελιές είναι πολύ πικρές.
ελιά (κηλίδα δέρµατος): µπένι, ο
π.χ. λεσκό ντουµό σι πφερντέ
µπένορα = η πλάτη του είναι
γεµάτη ελιές. (βλ. και σηµάδι).
έλικας: περµανάβα, η
(σ.α. ανεµιστήρας).
ελίτσα: ζετιίσα, η
ελκυστικός: (βλ. τραβηχτικός).
ελκύω (µετβ. ρ.): σΰρνταβ (=
τραβώ)
π.χ. ο σσουκαριπέ σΰρντελ ε
µανουσσέ = η οµορφιά ελκύει τον
άννθρωπο.

Ελλάδα: Γιουνανιστάνο και
Γιουνάνο, ο
Ελλαδίτης: Γιουνανλίο, ο
Ελλαδίτισσα: Γιουνανλούκα, η
έλλειψη: εσικλίκο, ο (εσίκι άκλ.
επίθ. και επίρρ. = λειψός, ελλιπής,
λειψά, ελλιπώς)
Αντίθ. µπο(λ)λούκο = αφθονία.
Έλληνας: Ντας και Μπαλαµό, ο
(υποκ.) Ντασορό, ο.
Ελληνίδα: Ντασνί και Μπαλαµνί, η
(υποκ.) Ντασνορί, η.
ελληνικός (επίθ.): ντασικανό,-ί και
µπαλαµανό,-ί.
π.χ. µπαλαµανί τσχιπ = ελληνική
γλώσσα, ντασικανέ µανγκινά =
ελληνικά προϊόντα.
ελληνισµός: ντασικανιπέ και
µπαλαµανιπέ, ο.
ελληνόγλωσσος (επίθ.):
ντασικανέ-τσχιµπάκο,-ι και
µπαλαµανέ-τσχιµπάκο,-ι.
Ελληνόπουλο: Ντασικανόχουρντό, ο και Μπαλαµανόχουρντό (κυριολ. ελληνικό παιδί).
ελλιπής: (βλ. λειψός).
έλξη: σϋρντιπέ, ο.
ελπίδα: οµούτι, ο.
π.χ. σίµαν οµούτι κάι κα αβέλ =
έχω ελπίδα πως θα ’ρθει.
ελπιδοφόρος (επίθ.): οµουτέσκο,-ι
π.χ. οµουτέσκο αµπέρι λιόµ =
ελπιδοφόρα είδηση πήρα.
ελπίζω (αµετβ. ρ.): οµούτι-κεράβ
(= ελπίδα κάνω)
π.χ. τζάµπα οµούτι-κερές, χοχαβέλ
τουτ = άδικα ελπίζεις, σε ξεγελάει.
εµβόλιο: σουβ, η (κυριολ. βελόνα,
σ.α. ένεση)
π.χ. µο τσχαβό κερντά έπσι πε
σουβά = ο γιος µου έκαµε όλα του
τα εµβόλια.
εµείς (πληθ.εγώ): αµέν
π.χ. αµέν κα τζας = εµείς θα πάµε.
έµεση: (βλ. εµετός).
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εµετικός (επίθ.):
τσχαγκλανταριµάσκο,-ι (σ.α.
αηδιαστικός, σιχαµερός).
εµετός: τσχαγκιπέ και τσχαντιπέ, ο
π.χ. αβέλ µανγκέ τσχαγκιπέ = µου
’ρχεται εµετός.
έµµηνα (τα): πόγκι, η (κυριολ.
εµµηνόρρυση).
εµµηνόπαυση: πογκιάκο-ατσχιπέ,
ο.
εµµηνόρρυση: (βλ. έµµηνα).
εµπαιγµός: πρασαηπέ, ο (=
κοροϊδία, περιγέλασµα).
εµπαίζω (µετβ. ρ.): πρασάβ (=
κοροϊδεύω, περιγελώ).
εµπαιχτικός (α) (επίθ.):
πρασαη(ν)ντό,-ί (= κοροϊδευτικός,
περιγελαστικός).
εµπαιχτικός (β) (επίθ.):
πρασαηκανό, -ί (= κοροϊδευτικός,
περιγελαστικός).
π.χ. πρασαηκανέ πφερασά
πφενέλας λέσκε = εµπαιχτικά λόγια
του ‘λεγε.
έµπειρος (επίθ.): πφιρντό,-ί (=
περπατηµένος) και πφιραντό,-ι (=
περπατηµένος)
π.χ. πφιραντό σι, τζανέλ σο κερέλ
= έµπειρος είναι, ξέρει τι κάνει.
(βλ. και λήµµα περπατηµένος).
εµπιστεύοµαι (µετβ. ρ.):
γκυβενίαβ (το υ προφ. όπως το
γαλλικό u)
π.χ. γκυβενίαβ λέσκε· σαµούςς
µπουτ µπροσσά αµαλά = τον
εµπιστεύοµαι· είµαστε πολλά
χρόνια φίλοι.
έµπιστος (επίθ.):
γκιουβενµεκέσκο, -ι και
γκυβενµεκέσκο, -ι
π.χ. νάι µαν γκιουβενµεκέσκο
µανούςς, κάστε τε µουκάβ ο
ντικιάνο; = δεν έχω έµπιστο
άνθρωπο, σε ποιον ν’ αφήσω το
µαγαζί;

εµπιστοσύνη (α): γκυβενµέκο, ο
(το υ προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. (φράση) αβγκιέ γκυβενµέκο νι
ατσχιλό κχάνικαστε = (φράση)
σήµερα εµπιστοσύνη δεν έµεινε σε
κανέναν.
εµπιστοσύνη (β): ιµνεέτι, ο
π.χ. ιµνεέτι νάι µαν λάκε =
εµπιστοσύνη δεν έχω γι’ αυτήν.
έµπλαστρο: έµπλαστρο, ο και
γιακία, η
π.χ. αστάρντιλι µι κορ, τε λες
µανγκέ έµπλαστρο = πιάστηκε ο
σβέρκος µου, να µου πάρεις
έµπλαστρο.
εµπλέκοµαι: (βλ. ανακατεύοµαι).
εµπόδιο (α): ενγκέλι, ο
π.χ. καβά χουρντό κ’ αβέλ τουκέ
ενγκέλι τχάρα οβέρ κάι κα µανγκές
τε εβλενίος πάλε = αυτό το παιδί θα
σου είναι εµπόδιο αύριο µεθαύριο
που θα θελήσεις να παντρευτείς
πάλι.
εµπόδιο (β): ζορλούκο, ο (κυριολ.
δυσκολία).
εµπόρευµα: µανγκίν, ο
π.χ. γκελό, τε κινέλ µανγκινά =
πήγε, να αγοράσει εµπορεύµατα.
(βλ. και προϊόν, περιουσία).
εµπορευµατάκι: µανγκινορό, ο
π.χ. λιόµ µανγκέ, εµπούκα
µανγκινορά τε µπικνάβ = πήρα για
µένα, λίγα εµπορευµατάκια να
πουλήσω.
εµπόριο: τουτζαρλούκο, ο
π.χ. κα µουκάβ ο τουτζαρλούκο, κα
κεράβ αβέρ µπουκί = θα παρατήσω
το εµπόριο, θα κάνω άλλη δουλειά.
έµπορος: τουτζάρι, ο και θηλ.
τουτζάρκα, η
π.χ. κατάρ σαβό τουτζάρι κι(ν)ντάν
καλά µανγκινά; = από ποιον έµπορο
αγόρασες αυτά τα εµπορεύµατα;
εµπρός: (βλ. µπροστά).
έµπροσθεν (επίρρ.): ανγκλάλ
Αντίθ. παλάλ = όπισθεν.
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εµφανής (επίθ.): σικαντό,-ί (βλ. και
ορατός, φανερός, δειγµένος)
Αντίθ. µπισικαντό = αφανής.
εµφανίζοµαι (αµετβ. ρ.):
σικάντιαβ (= φαίνοµαι, σ.α.
αποδεικνύοµαι)
π.χ. νι σικάντιλο νταά = δεν
εµφανίστηκε ακόµα. (βλ. και
φαίνοµαι, αποδεικνύοµαι)
Αντίθ. χασάρντιαβ = χάνοµαι,
εξαφανίζοµαι, χασάαβ =
εξαφανίζοµαι, χάνοµαι.
εµφανίζω (µετβ. ρ.): σικαβάβ (βλ.
και δείχνω) (σ.α. υποδεικνύω).
εµφάνιση: σικαηπέ, ο (βλ. και
δείξιµο) (σ.α. υπόδειξη).
εµφανίσιµος (επίθ.): σσουκαρορό,ί (κυριολ. οµορφούλης,
οµορφούτσικος)
Αντίθ. µπέτι = άσχηµος, άσχηµα.
έµψυχος (επίθ.): τζου(ν)ντό,-ί (=
ζωντανός).
εµψυχώνοµαι (αµετβ. ρ.): γκι-λαβ
(= ψυχή παίρνω)
π.χ. λιά-γκι αγκαντάλ κάι
κονουσστούµ λεσκέ = εµψυχώθηκε
έτσι που του µίλησα.
εµψυχώνω (µετβ. ρ.): γκι-νταβ ( =
ψυχή δίνω, ως αµετβ. σηµαίνει:
ξεψυχώ αµετβ.)
π.χ. κα µουκέλας πι µπουκί, άµα ιν
ντέλας λε γκι λεσκό πφαλ = θα
άφηνε τη δουλειά του, αν δεν τον
εµψύχωνε ο αδερφός του. (βλ. και
ξεψυχώ).
εµψύχωση: γκι-ντιιπέ, ο (= ψυχή
δόσιµο, σ.α. ξεψύχισµα).
εµώ: (βλ. ξερνώ).
ενάµισης, µιάµιση, ενάµισι: γεκοπάςς και εκοπάςς.
έναρξη: (βλ. αρχίνισµα).
ένας, µία, ένα (α): γεκ και εκ
π.χ. γεκ µρουςς = ένας άνδρας, γεκ
τζουβλί = µία γυναίκα.
ένας, µία, ένα (β) (επιτακτικό):
έκτανάβα και έκτανέ

π.χ. σάντε έκτανάβα µαρνό ατσχιλό
= µόνο ένα ψωµί έµεινε.
έναστρος (επίθ.): τσεριναλό, -ί
(σ.α. αστερωτός)
Αντίθ. µπιτσερινένγκο = άναστρος.
έναυση : πφαµπαριπέ, ο (= άναµµα,
κάψιµο).
(σ.α. καύσωνας).
ενδέκατος (τακτ. αριθµ. επιθ.):
ντεσσουγεκουτνό,-ί.
ενδιάµεσος (επίθ.):
µασσκαρουτνό,-ί (βλ. και µεσαίος).
ενδιαφέροµαι (αµετβ. ρ.):
πφαµπιάβ (κυριολ. αµετβ. ανάβω,
αµετβ. καίω, καίγοµαι)
π.χ. τε πφαµπός κε µπουκιάκε,
κοτάρ χας µαρνό = να ενδιαφέρεσαι
για τη δουλειά σου, από ‘κει τρως
ψωµί.
ενδιαφέρον: πφαµπιπέ, ο (σ.α.
θέρµη, ζέση, άναµµα, λάµψη)
π.χ. πφενέσας κάι πφαµπός µανγκέ.
γκαντικίν σας κο πφαµπιπέ; =
έλεγες πως ενδιαφέρεσαι για µένα.
τόσο ήταν το ενδιαφέρον σου;
ένδυµα: πατό, ο (= ρούχο).
ενδυµασία: βουραηπέ, ο (=
ντύσιµο).
ενδυναµωµένος: (βλ.
δυναµωµένος).
ενδυναµώνω (µετβ. ρ.):
ζουρανταράβ (= δυναµώνω µετβ.)
ενδυνάµωση: ζουρανταριπέ, ο (=
δυνάµωµα).
ενενηκοστός (τακτ.αριθµ.επιθ.):
ενιαντεσσουτνό,-ί.
ενενήντα (αριθµ.): ενιάντεςς.
ένεση: σουβ, η (= βελόνα)
π.χ. ο ντοκτόρι κερντά λεσκέ σουβ
= ο γιατρός του έκανε ένεση.
ενέχυρο: εµανέτι, ο
π.χ. µε µουκλόµ λε τουκέ εµανέτι,
του σόσκε τε ντες λε αβερέ
βαστέ(ν)ντε; = εγώ σου το άφησα
ενέχυρο, εσύ γιατί να το δώσεις σε
άλλα χέρια; (βλ. και αµανάτι)
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ενήµερος: (βλ.ενηµερωµένος).
ενηµερωµένος (µτχ.):
τζανγκλαρντό,-ί
Αντίθ. µπιτζανγκλαρντό =
ανενηµέρωτος (βλ. και
πληροφορηµένος).
ενηµερώνω: (βλ. πληροφορώ).
ενηµέρωση: τζανγκλαριπέ, ο
(βλ. και πληροφόρηση).
ενθέτω: (βλ. τοποθετώ).
ενθυµίζω (µετβ. ρ.): σεραράβ.
ενθύµηση: σεραριπέ, ο.
ενθυµούµαι: (βλ. θυµάµαι).
ενισχυτής: ενισχιτί και ενισκιτί, ο
π.χ. ενισχιτί µανγκέλ η τιλεόρασι,
για τε σικαβέλ τεµίζι = ενισχυτή
θέλει η τηλεόραση, για να δείξει
καθαρά.
εννέα και εννιά (αριθµητ.): ενιά.
εννιακόσια (αριθµ.): ενιάσσελ.
ενοικιάζω: (βλ. νοικιάζω).
ενοικιασµένος: (βλ. νοικιασµένος).
ενοικίαση: (βλ. νοίκιασµα).
ενοίκιασµα: (βλ. νοίκιασµα).
ενοίκιο: (βλ. νοίκι).
ενοικιαστής: (βλ. νοικάρης).
ενότητα: εκιπέ, ο (σ.α. ένωση, βλ.
και ένωση).
ενοχή: ντοσσαλιπέ, ο και ντοςς, η
(ντοςς κυριολ. = φταίξιµο).
ενόχληση (α): λεκελίκο, ο (κυριολ.
λέκιασµα)
π.χ. νι µανγκάβ τε κερές µανγκέ
λεκελίκο, κάνα κα µατός = δε θέλω
να µου κάνεις ενόχληση, όταν θα
µεθάς.
ενόχληση (β): ενγκε(λ)λίκο, ο (βλ.
ενοχλώ (β)).
ενοχλητικός (µτχ. ως επίθ.):
λεκελίο, -ίκα (κυριολ. λεκιασµένοςη)
π.χ. µπουτ λεκελίο κερντός, κάνα
µατός = πολύ ενοχλητικός γίνεσαι,
όταν µεθάς.

ενοχλώ (α) (µετβ. ρ.): λεκελίκοκεράβ (κυριολ. ενόχληση κάνω, βλ.
ενόχληση (α)).
ενοχλώ (β) (µετβ. ρ.):
ενγκε(λ)λίκο-κεράβ (κυριολ.
ενόχληση κάνω)
π.χ. νι κα κερές ενγκε(λ)λίκο ε
µανουσσέσκε = δε θα ενοχλήσεις
τον άνθρωπο (ενγκέλι, ο = εµπόδιο,
βλ. και εµπόδιο (α)).
ενοχοποιηµένος (µτχ.):
ντοσσαρντό,-ί.
ενοχοποίηση: ντοσσαριπέ, ο.
ενοχοποιητικός (επίθ.):
ντοσσαριµάσκο, -ι.
ενοχοποιούµαι (αµετβ. ρ.):
ντοσσάρντιαβ.
ενοχοποιώ (µετβ. ρ.): ντοσσαράβ.
ένοχος (επίθ.): ντοσσαλό,-ί ( =
φταίχτης).
ένσηµο: πούλο, ο (σ.α.
γραµµατόσηµο, χαρτόσηµο), πληθ.
πούλορα, ε
π.χ. καζόµ πούλορα σίτουτ κατάρ
καϊά µπουκί; = πόσα ένσηµα έχεις
απ’ αυτή τη δουλειά; (οµόηχο
πούλο = χρυσόσκονη
(καλλυντικό)).
έναρξη: (βλ. αρχίνισµα).
ενταγµένος: (βλ. τοποθετηµένος).
ένταλµα: έ(ν)νταλµα, ο
π.χ. ικαλντέ τουκέ έ(ν)νταλµα,
ρόντεν τουτ ε σσεραλέ = σου
έβγαλαν ένταλµα, σε ψάχνουν οι
αστυνοµικοί.
εντάξει (α) (επίρρ.): ταµάµι και
ταµάµ (ταµάµι σ.α. ακριβώς)
π.χ. ταµάµι σι ακανά; = εντάξει
είναι τώρα;, ταµάµ πφε(ν)ντόµ
τουκέ = εντάξει σου είπα.
εντάξει (β) (επίρρ.): λατσχό (σ.α.
καλά)
π.χ. λατσχό, κ’ αβάβ µε ντα
τουµένσα = εντάξει, θα ‘ρθω κι εγώ
µ’ εσάς (ως επίθ. λατσχό, -ί =
καλός-ή).
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ένταξη: (βλ. τοποθέτηση).
εντάσσοµαι: (βλ. τοποθετούµαι).
εντάσσω: (βλ. τοποθετώ).
ενταφίαση: (βλ. θάψιµο).
ενταφιασµός: (βλ. θάψιµο).
ενταφιάζοµαι: (βλ. θάβοµαι).
ενταφιάζω: (βλ. θάβω).
ενταφιασµένος: (βλ. θαµµένος)
έντεκα (αριθµ.): ντεσσουέκ και
ντεσσουγέκ.
εντελώς (επίρρ.): επτέν (σ.α.
τελείως)
π.χ. επτέν ντιλό σαν = εντελώς
τρελός είσαι.
εντερικός (επίθ.): πορένγκο, -ι.
έντερο: πορ, η
π.χ. κατάρ η µποκ µε πορά
µπασσέν = από την πείνα τα έντερά
µου γουργουρίζουν (βλ. πορ, ο =
κοιλιά).
εντοµοκτόνο: µακχένγκο-ιλάτσι, ο
(= µυγών φάρµακο).
εντοπίζοµαι (αµετβ. ρ.):
αρακχάντιαβ, ρακχάντιαβ,
αρακχί(ν)ντιαβ και ακχάντιαβ
(κυριολ. βρίσκοµαι σ.α.
συναντιέµαι).
εντοπίζω (α) (µετβ. ρ.): ρακχαβάβ
και αρακχάβ (βλ. και βρίσκω,
συναντώ).
εντοπίζω (β) (µετβ. ρ.):
αρακχαβάβ και ακχαβάβ (κυριολ.
βρίσκω σ.α. συναντώ).
εντοπισµένος (α) (µτχ.):
ρακχαντό,-ί (βλ. και ευρηµένος).
εντοπισµένος (β) (µτχ.):
αρακχαντό,-ι και ακχαντό,-ι (σ.α.
ευρηµένος).
εντοπισµός (α): ρακχαηπέ και
αρακχιπέ, ο (βλ. και εύρεση).
εντοπισµός (β): αρακχαηπέ και
ακχαηπέ, ο (σ.α. εύρεση).
εντριβή: µοριπέ, ο (= τρίψιµο)
π.χ. αστάρντιλό µο ντουµό ντα
µανγκάβ µοριπέ = πιάστηκε η
πλάτη µου και θέλω εντριβή.

εντρίβω (µετβ. ρ.): µοράβ
(κυριολ.= τρίβω)
π.χ. τε µοράβ τουτ; = να σε τρίψω;
έντροµος (µτχ.): νταραρντό,-ί (=
τροµαγµένος)
π.χ. νταραρντό σικάντολας =
έντροµος φαινόταν.
ένωµα: εκ-κεριπέ, ο (εκ = ένας,
µία, κεριπέ = φτιάξιµο, δηµιουργία,
πράξη).
ενώνοµαι (αµετβ. ρ.): εκ –
κερντιάβ (= ένα γίνοµαι) (σ.α.
µονιάζω αµετβ., συµφιλιώνοµαι)
π.χ. σα αµέν ε ροµά, τε κερντιάσαεκ, οζοµάν κα κερντιάς ζουραλέ =
όλοι εµείς οι Τσιγγάνοι, αν
ενωθούµε, τότε θα γίνουµε δυνατοί.
ενώνω (µετβ. ρ.): εκ-κεράβ (= ένα
κάνω) (σ.α. µονιάζω µετβ.,
συµφιλιώνω).
ένωση: εκιπέ, ο
π.χ. Ροµανό Εκιπέ = Τσιγγάνικη
Ένωση, είναι η ονοµασία της
διεθνής οµοσπονδίας όλων των
τσιγγάνικων σωµατείων, η οποία
είναι γνωστή και µε τις εξής
ονοµασίες : Ροµανό Κογκρέσο και
Ροµανί Γιούνιον.
εξαγορά: κινιπέ, ο (κυριολ.
αγόρασµα).
εξαγοράζοµαι (αµετβ. ρ.):
κι(ν)ντιάβ (κυριολ. αγοράζοµαι).
εξαγοράζω (µετβ. ρ.): κινάβ
(κυριολ. αγοράζω).
εξαγορασµένος (µτχ.): κι(ν)ντό, -ί,
(κυριολ. αγορασµένος).
εξαδάκτυλος (επίθ.): σσοβέναένγκο, -ι και σσοβ-ναένγκο,-ι.
εξαετής (επίθ.):
σσοβεµπροσσένγκο,-ι και
σσοβεµπρεσσένγκο,-ι.
εξακόσια (αριθµ.): σσόβσσελ.
εξακοσιοστός (τακτ.αριθµ.επιθ.):
σσοβσσελουτνό,-ί.
εξάλλου (επίρρ.): ζατέν και ζατΰν
και ζάτεν
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π.χ. ζάτεν παρέ νάι µαν = εξάλλου
λεφτά δεν έχω (βλ. και άλλωστε,
ήδη).
εξαµηνιαίος (επίθ.):
σσοβετσχονένγκο,-ι
π.χ. κερντάµ σσοβετσχονένγκο
κο(ν)τράτο = κάναµε εξαµηνιαίο
συµβόλαιο.
εξαντληµένος (µτχ.): τσχι(ν)ντό,-ί
(= κοµµένος, κουρασµένος) και
τσχορντό,-ί (=χυµένος,
ρηµαγµένος).
εξάντληση: τσχι(ν)νταριπέ και
τσχορντιπέ, ο (τσχι(ν)νταριπέ σ.α.
κόψιµο, κούρασµα, καταπόνηση).
(βλ. τσχορντιπέ στα λήµµατα
ρήµαγµα, χύσιµο).
εξαντλούµαι (αµετβ. ρ.):
τσχι(ν)νταράµαν και τσχορντιάβ
π.χ. τσχορντιλέ µε τσανγκά κατάρ
ο πφιριπέ = εξαντλήθηκαν τα πόδια
µου από το περπάτηµα, τσχορντιλέ
µε κουϊά κατάρ η τσαπάβα =
εξαντλήθηκαν τα χέρια µου από το
τσάπισµα, µουλόµ, τσχονρντιλόµ
αβγκιέ κάι µπουκί = πέθανα
(ψόφησα), εξαντλήθηκα σήµερα
στη δουλειά, ζάλακ σι καλά παρέ
κάι ντελ τουτ. τζάµπα
τσχι(ν)νταρέστουτ σαστό γκιβέ
α(ν)ντό κχαµ = λίγα είναι αυτά τα
λεφτά που σου δίνει. άδικα
εξαντλείσαι όλη την ηµέρα µες
στον ήλιο.
(τσχι(ν)νταράµαν = κουράζω τον
εαυτό µου).
(βλ. τσχορντιάβ στα λήµµατα
χύνοµαι και αµετβ. ρηµάζω).
εξαντλώ (µετβ. ρ.): τσχι(ν)νταράβ
και τσχοράβ
π.χ. τσχορντά λε καβά νασφαλιπέ =
τον εξάντλησε αυτή η αρρώστια,
τσχι(ν)νταρντά µαν καγιά µπουκί =
µε εξάντλησε αυτή η δουλειά
(βλ. τσχι(ν)νταράβ στα λήµµατα
κουράζω, καταπονώ, κόβω (β)).

(βλ. τσχοράβ στα λήµµατα χύνω
και µετβ.ρηµάζω).
εξαπατηµένος (µτχ.):
χοχανταρντό,-ί
(βλ. και ξεγελασµένος).
εξαπάτηση: χοχανταριπέ, ο
(βλ. και πλάνεµα, ξεγέλασµα).
εξαπατώ (µετβ. ρ.): χοχανταράβ
(βλ. και ξεγελώ, πλανεύω)
εξ αποστάσεως (επίρρ.): ντουράλ
(= από µακριά, µακρόθεν)
Αντίθ. πασσάλ, πασσαλντάν,
πασσερντάν = από κοντά.
εξάτµιση: µπορία, η
π.χ. σόσκε µπασσέλ αγκαντάλ ε
τοµαφιλέσκι µπορία; = γιατί ηχεί
έτσι του αυτοκινήτου η εξάτµιση;
(µπορία σ.α. µπουρί, βλ. και
µπουρί).
εξαφανίζοµαι (αµετβ. ρ.): χασάαβ
(σ.α. χάνοµαι)
π.χ. κάι χασάιλαν καλά γκιβεσά; =
πού εξαφανίστηκες αυτές τις µέρες;
Συνών. χασάρντιαβ = χάνοµαι,
εξαφανίζοµαι.
Αντίθ. σικάντιαβ = φαίνοµαι,
εµφανίζοµαι, αποδεικνύοµαι,
παρουσιάζοµαι, ρακχάντιαβ =
εντοπίζοµαι, βρίσκοµαι.
εξαφανίζω (α) (µετβ. ρ.):
χασαρνταράβ (σ.α. αφανίζω,
εξοντώνω) (= κάνω να χαθεί-ούν)
π.χ. (απειλή) κα χασαρνταράβ τουτ
α(ν)ντάρ ντουνιάβα = θα σε
εξαφανίσω από τον κόσµο
Αντίθ. σικανταράβ = φανερώνω,
αναδεικνύω, προβάλλω.
εξαφανίζω (β) (µετβ. ρ.):
νασσαλάβ (σ.α. φυγαδεύω, απάγω,
φευγατίζω)
π.χ. νασσάλ η πούσσκα κατάρ, ε
σσεραλέ αβέν = εξαφάνισε το όπλο
από ‘δω, οι αστυνοµικοί έρχονται
(νασσάβ = φεύγω, τρέχω αµετβ.
ξεφεύγω, διαφεύγω).
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εξαφανίζω (γ) (µετβ. ρ.): χασαράβ
(= χάνω, βλ. και χάνω)
π.χ. χασάρ η πούσσκα κατάρ, ε
σσεραλέ αβέν = εξαφάνισε το όπλο
από ‘δω, οι αστυνοµικοί έρχονται.
εξαφάνιση (α) : χασαριπέ, ο
(βλ. και απώλεια, χάσιµο)
Αντίθ. ρακχαηπέ = εύρεση,
εντοπισµός.
εξαφάνιση (β): νασσαλιπέ, ο (σ.α.
φυγάδευση, απαγωγή, φευγάτισµα).
εξαφανισµένος (α) (µτχ.):
χασαρντό,-ί (βλ. και χαµένος).
Αντίθ. ρακχαντό = ευρηµένος,
εντοπισµένος.
εξαφανισµένος (β) (µτχ.):
νασσαλντό,-ί (σ.α. φυγαδευµένος,
φευγάτος, φευγατισµένος).
εξελίσσοµαι (αµετβ. ρ.): ντιισσίαβ
(κυριολ. αλλάζω αµετβ.)
π.χ. σαρ γκελό κάι Αλαµάνια,
ντιισστί = καθώς πήγε στη
Γερµανία, εξελίχθηκε.
εξερεύνηση: ροντιπέ, ο (= ψάξιµο,
έρευνα).
εξερευνώ (µετβ. ρ.): ρόνταβ (=
ψάχνω, ερευνώ, γυρεύω).
εξετάζω (α) (µετβ. ρ.): ντικχάβ (=
κοιτάζω, βλέπω)
π.χ. τζα κάι ντοκτόρι τε ντικχέλ
τουτ = πήγαινε στον γιατρό να σε
εξετάσει (ντικχάβ σ.α. φροντίζω,
προσέχω, παρατηρώ).
εξετάζω (β) (µετβ. ρ.): µαϊανάβακεράβ (= εξέταση κάνω)
π.χ. κερντά τουτ µαϊανάβα ο
ντοκτόρι; = σε εξέτασε ο γιατρός;
εξέταση (α): ντικχιπέ, ο (=
κοίταγµα, βλέµµα, όραση,
φροντίδα, προσοχή, παρατήρηση)
π.χ. σαό ντικχιπέ σας καβά κάι
κερντά ε χουρντέ ο ντοκτόρι; = τι
εξέταση ήταν αυτή που έκανε ο
γιατρός στο παιδί;
εξέταση (β) (ιατρική): µαϊανάβα, η
(προφ. µε συνίζηση ια)

εξετασµένος: (βλ. κοιταγµένος).
εξευτελίζοµαι (αµετβ. ρ.):
λατζανταράµαν (βλ. και
ντροπιάζοµαι).
εξευτελίζω (µετβ. ρ.):
λατζανταράβ
(βλ. και προσβάλλω, ταπεινώνω).
Συνών. ρεζίλι-κεράβ = ρεζιλεύω.
εξευτελισµένος (µτχ.):
λατζανταρντό,-ί
(βλ. και ταπεινωµένος,
προσβεβληµένος).
εξευτελισµός: λατζανταριπέ, ο
(βλ. και προσβολή, ταπείνωση).
εξήγηση: ακχιαρνταριπέ, ο.
εξηγώ (µετβ. ρ.): ακχιαρνταράβ
π.χ. κα ακχιαρνταράβ τουκέ σο
κερντιλό = θα σου εξηγήσω τι
έγινε.
(βλ. λήµµα επεξηγώ).
εξηκοστός (τακτ.αριθµ.επιθ.):
σσοβντεσσουτνό,-ί.
εξήντα (αριθµ.): σσόβντες
π.χ. λεσκό πάπο σι σσόβντες
µπροσένγκο = ο παππούς του είναι
εξήντα χρονών.
έξι (αριθµ.): σσοβ
π.χ. σσοβ τζενέ = έξι άτοµα.
εξιστορώ: (βλ. διηγούµαι).
εξόγκωµα: σσουβλιπέ, ο (=
πρήξιµο).
έξοδα: µαστράφορα, ε
π.χ. νά κερ µπουτ µαστράφορα =
µην κάνεις πολλά έξοδα.
έξοδος: ικλιπέ, ο (= ανέβασµα,
σκαρφάλωµα, καβάληµα, ανάβαση,
άνοδος)
Αντίθ. ντιιπέ = είσοδος, δόσιµο,
µπάσιµο, εισβολή.
εξοντωµένος (µτχ.):
χασαρνταρντό,-ί (σ.α.
αφανισµένος).
εξοντώνω (µετβ. ρ.): χασαρνταράβ
(σ.α. εξαφανίζω, αφανίζω).
εξόντωση: χασαρνταριπέ, ο (σ.α.
αφάνιση, αφανισµός).
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εξοργίζοµαι: (βλ. οργίζοµαι).
εξοργίζω: (βλ. οργίζω).
εξυπηρέτηση: λατσχιπέ, ο (κυριολ.
καλοσύνη, καλό, το)
π.χ. κερ εκ λατσχιπέ, τζα λε µε
ιλάτσορα κχεράλ = κάνε µια
καλοσύνη (εξυπηρέτηση), πήγαινε
πάρε τα φάρµακά µου από το σπίτι.
εξυπνάδα: µπουτζανγκλιπέ, ο (=
πολυγνωσία) (µπουτ = πολύ,
τζανγκλιπέ = γνώση, βλ. και γνώση)
π.χ. µπουτζανγκλιπέ µπικνές
µάνγκε; = εξυπνάδα µου πουλάς;
εξυπνάκιας: µπουτζανγκλορό, ο
(θηλ. µπουτζανγκλορί, η)
π.χ. τζανάβ τουτ σο
µπουτζανγκλορό σαν = σε ξέρω τι
εξυπνάκιας είσαι.
έξυπνος (επίθ.): µπουτζανγκλό,-ί
π.χ. µπουτζανγκλό σι λεσκό
τσχαβό = έξυπνος είναι ο γιος του,
µπουτζανγκλό σι, τζανέλ τε κερέλ
πι µπουκί = έξυπνος είναι, ξέρει να
κάνει τη δουλειά του
(µπουτζανγκλό κυριολ. =
πολύξερος).
Αντίθ. χαουµέ = κουτός, βλάκας,
σσαπσσάλι = βλάκας,
χαζοχαρούµενος.
έξω (α) (επίρρ.): αβρί και αβρίκ
π.χ. ίκλι αβρίκ = βγες έξω, (φράση)
ικαλντά µαν αβρί κατάρ µε σσέα =
µ’ έβγαλε έξω από τα ρούχα µου.
(αβράλ = από έξω).
Αντίθ. α(ν)ντρέ = µέσα.
έξω (β) (επίρρ.): αβριγκά
π.χ. κα ικαλάβ αβριγκά καλέ
τσχορά αϊράτ = θα βγάλω έξω
αυτήν την κοπέλα απόψε (δηλ. θα
ερωτοτροπήσω µαζί της).
έξω (το): αβριπέ, ο
π.χ. σα αβρί ικλές α(ν)ντό σσιλ·
χαλάς τουτ καβά αβριπέ = όλο έξω
βγαίνεις µες στο κρύο· σ’ έφαγε
αυτό το έξω (δηλ. σ’ αρρώστησε).

εξώγαµος (επίθ.): µπιµπιαβέσκο,-ι
(= χωρίς γάµο).
έξωθεν (επίρρ.): αβράλ
Αντίθ. α(ν)ντράλ = έσωθεν.
εξώπορτα: αβρουτνό-ουντάρ και
αβρικνό-ουντάρ, ο και αβρικνίκαπούια, η (προφ. µε συνίζηση ια).
εξωτερική – εµφάνιση: σουλούπο,
ο (βλ. και σουλούπι).
εξωτερικό (το): αβρουτνιπέ και
αβρικανιπέ, ο
Αντίθ. α(ν)ντριπέ = εσωτερικό (το),
περιεχόµενο, α(ν)ντρουτνιπέ,
α(ν)ντρικανιπέ = εσωτερικό, το.
εξωτερικός (επίθ.): αβρουτνό,-ί
και αβρικνό,-ί
π.χ. µακχλόµ ε αβρουτνέ ντουβάρα
µε κχερέσκε = έβαψα τους
εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού
µου, πουτάρ η αβρικνί καπούια =
άνοιξε την εξωτερική πόρτα.
Αντίθ. α(ν)ντρουτνό και α(ν)ντρικνό
= εσωτερικός.
εξωφρενικός (επίθ.): ντιλικανό, -ί
(κατά λέξη: τρελοειδής*, σ.α.
παράλογος, ντιλό, -ί = τρελός, -ή)
π.χ. ντιλικανό φουλαηπέ =
εξωφρενικό χτένισµα, ντιλικανέ
πφερασά = εξωφρενικά λόγια.
εξώφυλλο: αβρουτνί-πατρίν και
αβρικνί-πατρίν, η.
εορταστικός: (βλ. γιορτινός).
επάγγελµα (α): µπουκί, η (=
δουλειά)
π.χ. σαβί µπουκί κερές; = τι
επάγγελµα κάνεις;
(βλ. και δουλειά, εργασία).
επάγγελµα (β): ζαναάτι, ο (σ.α.
τέχνη)
π.χ. αµαρό ζαναάτι σι καβά, κατάρ
ικαλάς αµαρό µαρνό = το
επάγγελµά µας είναι αυτό, από ‘δω
βγάζουµε το ψωµί µας, κε
νταντέσκο ζαναάτι λιάν ντικχάβ =
το επάγγελµα του πατέρα σου
πήρες (ακολούθησες) βλέπω, ο
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ντιλεντζιλίκο σι λακό ζαναάτι = η
επαιτεία είναι το επάγγελµά της
(βλ. και τέχνη (α)).
επάγγελµα (του µικροπωλητή στα
παζάρια): παζαρτζουλούκο και
παζαρτζϋλΰκο, ο
π.χ. –σαβί µπουκί κερές του; παζαρτζουλούκο κεράβ = -ποια
δουλειά κάνεις εσύ; -το επάγγελµα
του µικροπωλητή κάνω (ασκώ).
(Οι 90% από τους κατοίκους του
οικισµού της οδού τέρµα
Αδριανουπόλεως Κοµοτηνής
ασχολούνται σήµερα µ’ αυτό το
επάγγελµα, του µικροπωλητή στα
παζάρια της Θράκης ως πωλητές
ενδυµάτων, οπωρολαχανικών,
υποδηµάτων, χαρτικών, γυαλικών.
Παζαρτζίο, ο = ο µικροπωλητής
των παζαριών, σ.α. παζαρευτής,
θηλ. παζαρτζΰκα και παζαρτζίκα,
η).
επάγγελµα (του καφετζή):
καβετζιλίκο, ο.
επάγγελµα (του
καταστηµατάρχη):
ντουκιαντζϋλΰκο, ο.
επάγγελµα (του λούστρου, του
βαφέα, του ελαιοχρωµατιστή):
µποϊατζϋλΰκο, ο.
επάγγελµα (του ρακοσυλλέκτη,
του οδοκαθαριστή):
γκυρµπετζιλίκο και
γκιουρµπετζιλίκο, ο.
επάγγελµα (του εργάτη που
µαζεύει βαµβάκι):
παµουκτσουλούκο, ο.
επάγγελµα (του εργάτη που
µαζεύει ντοµάτες):
ντοµάτατζϋλΰκο, ο.
επάγγελµα (του ανειδίκευτου
εργάτη): εργατλούκο και
εργκατλούκο, ο
π.χ. (θυµοσοφία) τε κερές κιρνί
µπουκί. κατάρ εργατλούκο, κχόνικ
νι γκελό ανγκλέ = να κάνεις δική

σου δουλειά. από το επάγγελµα του
εργάτη κανείς δεν πήγε µπροστά
(οικονοµικά).
επάγγελµα (του βοσκού):
τσοµπα(ν)νούκο, ο.
επαγγελµατίας: εσνάφο, ο (θηλ.
εσνάφκα, η)
π.χ. εσνάφο κερντιλάν ντικχάβ! =
επαγγελµατίας έγινες βλέπω!
επαινετικός (επίθ.):
ασσαριµάσκο,-ι και ασσαρικανό,-ί
π.χ. ασσαριµάσκε όρµπε =
επαινετικά λόγια.
έπαινος: ασσαριπέ και ασσαρντιπέ,
ο.
επαινούµαι: (βλ. πανεύοµαι).
επαινώ (µετβ. ρ.): ασσαράβ (βλ.
παινεύω).
επαιτεία: ντιλεντζιλίκο, ο
π.χ. καγιά πφουρί τραησαρέλ
κατάρ ντιλεντζιλίκο = αυτή η γριά
ζει από την επαιτεία, κατάρ ο
ντιλεντζιλίκο κιντά καλά παρέ =
από την επαιτεία µάζεψε αυτά τα
χρήµατα.
επαιτώ (αµετβ.και µετβ.ρ.):
ντιλενίαβ (βλ. και ζητιανεύω).
επάλειµµα: (βλ. επάλειψη).
επαλειµµένος (µτχ.): µακχλό-ί (=
αλειµµένος, βαµµένος,
επιχρισµένος).
επαλείφω (µετβ. ρ.): µακχάβ (=
αλείφω, βάφω, επιχρίω).
επάλειψη: µακχιπέ, ο (= άλειµµα,
βάψιµο, επίχρισµα).
επαληθευµένος (µτχ.):
τσατσουκαναρντό,-ί.
επαληθεύοµαι (µετβ. ρ.):
τσατσουκανισάαβ
π.χ. τσατσουκανισάιλε µε όρµπε
κάι πφενάβας τούκε =
επαληθεύτηκαν τα λόγια µου που
σου έλεγα.
Συνών. τσατσάβαβ = αληθεύω.
επαλήθευση: τσατσουκαναριπέ, ο.
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επαληθεύω (µετβ. ρ.):
τσατσουκαναράβ
π.χ. κα τσατσουκαναράβ καλέν κάι
πφε(ν)ντιλέ = θα επαληθεύσω αυτά
που ειπώθηκαν.
επαναφέρω (µετβ. ρ.): πάλεα(ν)ταβάβ, πάλε-αταβάβ, γκένεα(ν)ταβάβ, και γκένε – αταβάβ (=
πάλι, ξανά φέρνω).
επανέρχοµαι (αµετβ. ρ.): πάλεαβάβ (= πάλι, ξανά, έρχοµαι) και
γκένε-αβάβ (= πάλι, ξανά έρχοµαι)
π.χ. ντικχές; πάλε κάι µε πφερασά
αβές = βλέπεις; επανέρχεσαι στα
λόγια µου.
Συνών. ιρισάβαβ και ιρισάαβ =
αµετβ. γυρίζω, αµετβ. επιστρέφω.
επάνω (επίρρ.): οπρέ
π.χ. ικλιλό οπρά κοπάτσι =
ανέβηκε επάνω στο δέντρο, η ζουµί
σι οπρά τραπέζι = το φαγητό είναι
πάνω στο τραπέζι, οπράλ = από
πάνω, ούτε οπρά µά(ν)ντέ νι
µανγκέλ τε ντικχέλ = ούτε επάνω
µου δε θέλει να κοιτάξει.
Αντίθ. τελέ = κάτω.
επαργυρωµένος: (βλ.
ασηµωµένος).
επαργυρώνω: (βλ. ασηµώνω).
επαργύρωση: (βλ. ασήµωµα).
έπαρση (α): βαζντιπέ, ο (κυριολ.
σήκωµα)
π.χ. ε µπαϊρακέσκο βαζντιπέ = η
έπαρση της σηµαίας.
Αντίθ. φουλαριπέ = κατέβασµα,
ξεφόρτωµα
έπαρση (β): µπουτ-µπαρικανιπέ, ο
(κυριολ. πολλή υπερηφάνεια, σ.α.
υπεροψία)
π.χ. κατάρ ο µπουτ-µπαρικανιπέ
κάι σι καλέ, οπρά αµέ(ν)ντε νι
ντικχέλ = από την πολλή
υπερηφάνεια (έπαρση) που έχει
αυτός, πάνω µας δεν βλέπει.
επαφή: πασσιπέ, ο (πασσέ = κοντά)
Αντίθ. ντουριπέ = απόσταση.

επείγει (τρίτο προσ. ρ.):
σιγκιάρντολ
π.χ. σιγκιάρντολ καγιά µπουκί,
πρέπι τε κερντόλ = επείγει αυτή η
δουλειά, πρέπει να γίνει.
επείγοµαι (αµετβ. ρ.): σιγκιαράβ
(βλ. και βιάζοµαι).
επειγόντως (επίρρ.): σίγο και
σούγο
π.χ. πφεν λεσκέ τε αβέλ σίγο = πες
του να ’ρθει επειγόντως. (βλ. και
γρήγορα).
επειδή (συνδ.): σόσκε και σόσταρ
π.χ. νι γκελόµ, σόσκε σόµας
νασφαλό = δεν πήγα, επειδή ήµουν
άρρωστος.
(σόσκε και σόσταρ κυριολ. γιατί).
επειδή (συνδ.): κάι (σ.α. που, πού,
σε)
π.χ. κάι σι µπαρέ µε µπαλά ζόρι
φουλάντον = επειδή είναι µεγάλα
τα µαλλιά µου δύσκολα
χτενίζονται.
έπειτα: (βλ. ύστερα).
επεκτείνω (µετβ. ρ.):
µπαρανταράβ (= µεγαλώνω µετβ.)
π.χ. κα µπαρανταράβ ο ντουκιάνο
= θα επεκτείνω το µαγαζί.
(βλ. και µεγαλοποιώ).
επέκταση: µπαρανταριπέ, ο (=
µεγάλωµα)
(βλ. και µεγαλοποίηση).
επεξεργάζοµαι (µετβ. ρ.):
µπουκιαράβ
(σ.α. κατεργάζοµαι, µπουκί =
δουλειά).
(βλ. και κατεργάζοµαι).
επεξεργασία: µπουκιαριπέ, ο
(σ.α. κατεργασία).
επεξεργασµένος (µτχ.):
µπουκιαρντό,-ί.
(σ.α. κατεργασµένος).
επεξηγηµατικός: (βλ.
επεξηγητικός).
επεξηγητικός (επίθ.):
ακχιαρνταριµάσκο, -ι.
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επεξήγηση: ακχιαρνταριπέ, ο.
επεξηγώ (µετβ. ρ.): ακχιαρνταράβ
(ακχιαράβ = καταλαβαίνω,
ακχιαρνταράβ = κάνω να
καταλάβει-ουν).
(βλ. και εξηγώ).
επιβεβαιωµένος: (βλ.
πιστοποιηµένος).
επιβεβαιώνοµαι:(βλ.
πιστοποιούµαι).
επιβεβαιώνω: (βλ. πιστοποιώ).
επιβεβαίωση: (βλ. πιστοποίηση).
επιβεβαιωτικός: (βλ.
πιστοποιητικός).
επιβλέπω (µετβ. ρ.):ντικχάβ (=
κοιτάζω, βλέπω, σ.α. παρατηρώ,
εξετάζω, φροντίζω, προσέχω,
παρακολουθώ).
επιδειγµένος: (βλ.
αποκαλυµµένος).
επιδεικνύοµαι (αµετβ. ρ.):
σικανταράµαν και σικαβάµαν
π.χ. µανγκέλ τε σικανταρέλπες =
θέλει να επιδεικνύεται.
(βλ. σικαβάµαν στο λήµµα
δείχνοµαι).
(βλ. σικανταράµαν στα λήµµατα
φανερώνοµαι, προβάλλοµαι).
επιδεικνύω (µετβ. ρ.): σικανταράβ
(κυριολ. αναδεικνύω)
π.χ. σικανταρέλ πε σσέα =
επιδεικνύει τα ρούχα του.
(βλ. και προβάλλω, φανερώνω)
επιδεικτικός (επίθ.): σικαντικανό,ί.
Συνών. φιγούρατζιο = φιγουρατζής.
επίδειξη: σικανταριπέ, ο (κυριολ.
ανάδειξη)
(βλ. και προβολή, φανέρωµα).
επιδιορθώνω (µετβ. ρ.):
λατσχαράβ (= µετβ.καλυτερεύω).
επιδιόρθωση: λατσχαριπέ, ο (=
καλυτέρευση)
επίδοµα: αϊλούκο, ο (κυριολ.
µηνιάτικο)

π.χ. λελ αϊλούκο πε σικνέ
χουρντένγκε = παίρνει επίδοµα για
τα µικρά παιδιά της (του) (σ.α.
σύνταξη, µισθός, βλ. και µισθός,
σύνταξη, µηνιάτικο).
επίθεση: βλ. γιουρούσι
επίθετο: σοέσκο-αλάβ, ο (= σογιού
όνοµα)
π.χ. σαρ σι κε σοέσκο αλάβ; = πώς
είναι το επίθετό σου;
επιθυµία: µανγκιπέ και µανγκλιπέ,
ο.
π.χ. λεσκό µανγκιπέ σας τε
κερντόλ ντοκτόρι = η επιθυµία του
ήταν να γίνει γιατρός.
(βλ. και θέληση, ζήτηση, αγάπη).
επιθυµώ (µετβ. ρ.): µανγκάβ
π.χ. µανγκέλ τε ντικχέλ πε πφαλέ =
επιθυµεί να δει τον αδερφό του.
(βλ. και αγαπώ, θέλω, ζητώ).
επικερδής: (βλ. κερδοφόρος).
επικεφαλής: (βλ. αρχηγός).
επιλεγµένος (άκλ. επίθ.):
αητλαµούσσι (κυριολ.
διαλεγµένος).
επιλέγοµαι (αµετβ. ρ.): αητλανίαβ
(κυριολ. διαλέγοµαι).
επιλέγω (µετβ. ρ.): αητλάιαβ
(κυριολ. διαλέγω, βλ. και διαλέγω).
επιλογή: αητλαµάκο, ο (κυριολ.
διάλεγµα).
επινόηµα: (βλ. επινόηση).
επινόηση: φικίρι, ο (σ.α. γνώµη,
ιδεά, εφεύρεση, τέχνασµα)
π.χ. χοχαηµάτα σι καλέν κάι
πφενές, φικίρα ικαλές α(ν)τάρ κι
γκογκί = ψέµατα είναι αυτά που
λες, επινοήσεις βγάζεις από το
µυαλό σου (δηλ. πλάθεις πράγµατα
µε τη φαντασία σου), σαρνί
κερντόλ κχάντσικ νταά, του φικίρι
ικαλές = χωρίς να γίνει τίποτα
ακόµα εσύ γνώµη βγάζεις
(σχηµατίζεις), νά ντισστίρ φικίρι τζι
τχάρα = µην αλλάζεις γνώµη µέχρι
αύριο, κον τχοντά καλά φικίρα
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α(ν)ντί κι γκογκί; = ποιος έβαλε
αυτές τις ιδέες στο µυαλό σου;
τυρλύ-τυρλύ φικίρα ικαλέλ για τε
να κερντόλ καϊά µπουκί = λογιώνλογιών τεχνάσµατα βγάζει
(µηχανεύεται) για να µην γίνει αυτή
η δουλειά.
επινοητικός (επίθ.): φικιρλίο, -ίκα
π.χ. πφιρνό σαν, φικιρλίονα! =
πονηρός είσαι, επινοητικέ! (σ.α.
εφευρετικός, πολυµήχανος,
ευρηµατικός)
επινοητικότητα: φικιρλίκο, ο
επινοώ (µετβ. ρ.): φικίρι-ικαλάβ
(σ.α. εφευρίσκω, µηχανεύοµαι,
σκαρφίζοµαι, σοφίζοµαι, σκαρώνω
µτφ. ικαλάβ = βγάζω), βλ. φικίρι
στο λήµµα επινόηση.
επίορκος (επίθ.): µπανγκέσοβελένγκο,-ι.
π.χ. µε ασταράβ µι σοβέλ, νάι σοµ
µπανγκέ-σοβελένγκο = εγώ κρατώ
τον όρκο µου, δεν είµαι επίορκος.
επισκευάζω (α): λατσχαράβ (=
µετβ. καλυτερεύω, σ.α. βελτιώνω,
γιατρεύω, επιδιορθώνω, τακτοποιώ,
ετοιµάζω, περιποιούµαι).
επισκευάζω (β): (βλ. δηµιουργώ
(β)).
επισκευή: (βλ. δηµιουργώ (β)).
επισκευασµένος: (βλ. δηµιουργώ
(β)).
επιστάτης: ντραγκουµάνο, ο.
επιστολή: µεκτούπο, ο.
π.χ. µπιτσχαλντόµ λεσκέ µεκτούπο
= του έστειλα επιστολή.
επιστρέφοµαι (αµετβ. ρ.):
ιρισάρντιαβ
π.χ. τε ιρισάρντον καλά µανγκινά,
τε λι(ν)ντόν ε παρέ = να
επιστραφούν αυτά τα εµπορεύµατα,
να παρθούν τα λεφτά.
επιστρέφω (µετβ. ρ.): ιρισαράβ
π.χ. κα ιρισαράβ ε µανγκινά = θα
επιστρέψω τα εµπορεύµατα.
(βλ. και µετβ. γυρίζω).

επιστρέφω (αµετβ. ρ.): ιρισάαβ
π.χ. κα ιρισάολ α(ν)ντέ ντούι
γκιβεσά = θα επιστρέψει σε δυο
µέρες.
(βλ. και αµετβ. γυρίζω).
επιστροφή: ιρισαηπέ, ο (βλ. και
γυρισµός)
Αντίθ. τζιιπέ = πηγαιµός.
επιταγή (τραπεζική): επιταγί, η
π.χ. τσχι(ν)ντόµ λεσκέ επιταγί =
του έκοψα επιταγή.
επίτευγµα: µπετζερµέκο, ο (σ.α.
κατόρθωµα).
επιτίθεµαι (αµετβ. ρ.):
γιουρούσσι-κεράβ (= γιουρούσι,
επίθεση κάνω).
επιτρέπω (µετβ. ρ.): µουκάβ (=
αφήνω)
π.χ. µουκάβ λε τε νακχέλ = τον
επιτρέπω να περάσει.
επιτυγχάνω (µετβ. ρ.): µπετζερίαβ
(κυριολ. καταφέρνω, σ.α.
κατορθώνω, βλ. και καταφέρνω).
επιφαίνοµαι (αµετβ. ρ.): σικάντιαβ
(= φαίνοµαι, εµφανίζοµαι).
επιφάνεια: αβραλιπέ, ο (σ.α.
εξωτερικότητα).
επιφανειακά (επίρρ.): αβράλ (=
από έξω, έξωθεν)
Αντίθ. α(ν)ντράλ = εσωτερικά, απο
µέσα, έσωθεν, ντερίνι = βαθιά,
βαθύς.
επιφανειακός (επίρρ.):
αβραλουτνό,-ί (σ.α. εξωτερικός).
επιφέρω (µετβ. ρ.): α(ν)ταβάβ και
αταβάβ (κυριολ. φέρνω)
π.χ. µπουτ κιάρι α(ν)ταβέλ καγιά
µπουκί = πολύ κέρδος επιφέρει
αυτή η δουλειά.
επιχειρηµατικότητα: εσναφλούκο,
ο
π.χ. ο τζα(µ)µπαζλούκο µανγκέλ
εσναφλούκο = η ζωεµπορία θέλει
επιχειρηµατικότητα (δηλ.
επιχειρηµατικό πνεύµα).
επίχριση: (βλ. επίχρισµα).
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επίχρισµα: µακχιπέ, ο (= άλειµµα,
βάψιµο, επάλειψη).
επιχρισµένος (µτχ.): µακχλό,-ί (=
αλειµµένος, βαµµένος,
επαλειµµένος).
επιχρίω (µετβ. ρ.): µακχάβ (=
αλείφω, βάφω, επαλείφω).
επόµενος (επίθ.): παλικνό,-ί (=
πισινός)
π.χ. τε νακχέλ ο παλικνό = να
περάσει ο επόµενος.
εποχή: ζαµάνο, ο (= χρόνος,
καιρός)
π.χ. γκελέ κολά ζαµάνορα κάι
τζανέσας, η ντουνιάβα ντιισστί =
πάνε εκείνες οι εποχές που ήξερες,
ο κόσµος άλλαξε.
επταετής (επίθ.): εφταµπροσσένγκο,-ι και εφταµπρεσσένγκο,-ι.
επτάπλευρος (επίθ.): εφτάριγκένγκο, -ι.
επώδυνος: (βλ. οδυνηρός).
επώνυµο: (βλ. επίθετο).
επωφελής: (βλ. ωφέλιµος).
εραστής: ντόστι, ο (σ.α.
σύντροφος)
π.χ. καβά σι λακό ντόστι = αυτός
είναι ο εραστής της.
(θηλ. ντοστίνκα, η, σ.α.
συντρόφισσα)
εργάζοµαι (α) (αµετβ. ρ.): µπουκίκεράβ (= δουλειά κάνω)
π.χ. µπουκί-κεράβ κάι φάφρικα =
εργάζοµαι στο εργοστάσιο.
εργάζοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
τσαλϋσσίαβ
π.χ. τσαλϋσσίορ µο τσχαβό αβγκιέ
= εργάζεται ο γιος µου σήµερα.
(σ.α. λειτουργώ π.χ. νι τσαλϋσσίορ
ο µοτόρι, µποζούκι σι = δε
λειτουργεί το µηχανάκι, χαλασµένο
είναι).
εργαλείο: αλαϊάτι, ο (προφ. µε
συνίζηση ια) (σ.α. όργανο,
ανταλλακτικό), πληθ. αλαϊάτορα, ε.
εργασία (α): µπουκί, η (= δουλειά)

(βλ. και επάγγελµα, δουλειά).
εργασία (β): τσαλϋσσµάκο, ο (σ.α.
λειτουργία).
εργάτης: εργάτι και εργκάτι, ο
π.χ. ο γκατζό εργάτορα µανγκέλ
παµουκέσκε = ο µη Τσιγγάνος
εργάτες θέλει για βαµβάκι (για το
µάζεµα βαµβακιού).
εργατικιά (η): τσαλϋσσκάνκα, η
π.χ. τσαλϋσσκάνκα µπορί λιάν
τούκε = εργατικιά νύφη πήρες για
σένα.
Αντίθ. τε(µ)µπέλκα = τεµπέλα,
οκνηρή.
εργατικός (α) (επίθ.):
µπουκιαρνό,-ί
π.χ. µπουκιαρνό σι, ιν τρασσάλ ε
µπουκιάταρ = εργατικός είναι, δεν
φοβάται τη δουλειά, γκαντικίν
µπουκιαρνό κάι σαν, τε ντικχάς σαή
ροµνί κα περέλ τουκέ = τόσο
εργατικός που είσαι, να δούµε ποια
γυναίκα θα σου πέσει. (δηλ. ποια θα
παντρευτείς).
Αντίθ. κχα(ν)ντινό = τεµπέλης,
βροµιάρης, βρόµικος.
εργατικός (β): τσαλϋσσκάνι, ο
π.χ. τσαλϋσσκάνι σι µο τσχαβό =
εργατικός είναι ο γιος µου.
Αντίθ. τε(µ)µπέλι = τεµπέλης,
οκνηρός.
εργατικότητα (α): µπουκιαρνιπέ, ο
Αντίθ. κχα(ν)ντινιπέ = τεµπελιά,
βροµιά.
εργατικότητα (β):
τσαλϋσσκα(ν)νούκο, ο (σ.α.
λειτουργικότητα)
Αντίθ. τε(µ)µπελίκο = τεµπελιά,
οκνηρία.
εργάτρια: εργάτκα και εργκάτκα, η
εργένης (α): µπιροµνάκο, ο (=
χωρίς γυναίκα) και εργένισσα, η =
µπιροµέσκι, η (= χωρίς άνδρα).
π.χ. µπιροµέσκι ατσχιλί τζι τε
µερέλ = εργένισσα έµεινε µέχρι να
πεθάνει.
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Συνών. µπιζζενιµέ = άγαµος,
µπεκιάρι = άγαµος, εργένης
εργένης (β): µπεκιάρι, ο (σ.α.
ανύπαντρος, άγαµος).
εργένισσα (β): µπεκιάρκα, η (σ.α.
ανύπαντρη, άγαµη).
εργενιλίκι: µπεκιαρλούκο, ο (σ.α.
αγαµία, η κατάσταση του άγαµου).
π.χ. µπουκτού κατάρ ο
µπεκιαρλούκο µανγκέλ τε εβλενίορ
= αγανάκτησε από το εργενιλίκι,
θέλει να παντρευτεί.
έργο: µπουκί, η (= δουλειά,
εργασία, επάγγελµα) και φίλιµι, ο
(= κινηµατογραφική ή τηλεοπτική
ταινία).
εργοστασιάρχης: φάφρικατζίο, ο.
εργοστάσιο: φάφρικα, η και
εργοστάσιο, ο
π.χ. µπουκί-κερέλ κάι φάφρικα =
δουλεύει στο εργοστάσιο, σο
ικαλέλ καγιά φάφρικα; = τι βγάζει
(παράγει) αυτό το εργοστάσιο;
έρευνα: ροντιπέ, ο
(βλ. και ψάξιµο).
ερευνητικός (επίθ.): ροντιµάσκο, -ι
ερευνώ (µετβ. ρ.): ρόνταβ
π.χ. ρόνταβ τε ακχαβάβ κάστε σι η
ντοςς = ερευνώ να βρω ποιος έχει
το φταίξιµο.
(βλ. και ψάχνω).
έρηµος (η): πουστία, η.
έρηµος (ο): πούστο, ο (θηλ.
πούστο, η, έχει πάντα αρνητική σηµασία).
π.χ. (ως κατάρα) πούστο τε ατσχέλ
τούταρ κο κχερ! = έρηµο να µείνει
από σένα το σπίτι σου!
ερηµώνω (αµετβ. ρ.): πούστοατσχάβ (έρηµος-η µένω)
ερπετά (τα): σσαπουρκανέ, ε
(από σσαπούρκα = σαύρα).
έρχοµαι (α) (αµετβ. ρ.): αβάβ
π.χ. ιν αβιλό αβγκιέ = δεν ήρθε
σήµερα, κα ’βάβ µε ντα τουµένσα =

θα ’ρθω κι εγώ µαζί σας, αβάβ τε
λαβ τουτ = έρχοµαι να σε πάρω.
Συνών. πασσάβαβ = πλησιάζω
αµετβ.
Αντίθ. τζάβταρ = φεύγω.
έρχοµαι (β) (επιτατ.αµετβ.ρ.):
αβάβταρ
π.χ. άτσι ζάλακ, αβάβταρ = στάσου
λίγο, έρχοµαι, αβιλόταρ µο ντατ =
ήρθε ο πατέρας µου, αβιλίταρ µι
ντέι = ήρθε η µητέρα µου.
ερχόµενος (µτχ.): αβουτνό, -ί.
ερχοµός: αβιπέ, ο
(βλ. και άφιξη)
π.χ. µπεκλέαβ κο αβιπέ = περιµένω
τον ερχοµό σου.
Αντίθ. τζιιπέ = πηγαιµός.
ερωµένος: (βλ. αγαπητικός).
ερωµένη: (βλ. αγαπητικιά).
έρωτας (α): σεβντάβα, η
π.χ. η σεβντάβα κολάη ιν νακχέλ =
ο έρωτας εύκολα δεν περνάει,
ντιλαρντά λα η σεβντάβα = την
τρέλανε ο έρωτας.
έρωτας (β) (σεξουαλική πράξη):
πασστιπέ, ο (κυριολ. κοίµηση, σ.α.
ύπνος, πασστιάβ = κοιµάµαι)
π.χ. κερντόµ λάσα πασστιπέ =
έκανα µαζί της έρωτα.
ερωτηµατικός (επίθ.):
πουτσιµάσκο, -ι και πουσσιµάσκο, ι.
ερωτευµένος (επίθ.): σεβνταλίο,ούκα
π.χ. σεβνταλίο σαν ντα επ
µπιστρέστουτ; = ερωτευµένος είσαι
κι όλο ξεχνιέσαι;
ερωτεύοµαι (αµετβ.καιµετβ.ρ.):
σεβνταλανίαβ
π.χ. κας ντικχέλ καβά,
σεβνταλανίορ λακέ = όποια βλέπει
αυτός, την ερωτεύεται.
ερωτηµατολόγιο: πουτσιµατένγκολιλ και πουσσιµατένγκο-λιλ, ο.
ερώτηση: πουτσιπέ και πουσσιπέ,
ο
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π.χ. σαβό πουτσιπέ σας καβά κάι
κερντάν; = τι ερώτηση ήταν αυτή
που έκανες;
Αντίθ. απάντισι και τζεβάπο =
απάντηση.
(σ.α. ρώτηµα).
εσκεµµένα (επίρρ.): µανγκιµάσα
π.χ. µανγκιµάσα κερντά καβά σσέι
= εσκεµµένα το έκανε αυτό το
πράγµα.
(βλ. και θεληµατικά).
Αντίθ. µπιµανγκιµάσα = άθελα.
εσκεµµένος (επίθ.):
µανγκλι(ν)ντό,-ί και µανγκι(ν)ντό,ί.
Αντίθ. µπιµανγκλι(ν)ντό = αθέλητος.
εστία (του τερµατοφύλακα):
καλάβα και κα(λ)λάβα, η
π.χ. πουταρντί µουκλά η καλάβα
ο καλετζίο, ο(ν)ντάν χαλά ο γκόλι =
ανοιχτή άφησε την εστία ο
τερµατοφύλακας, γι’ αυτό έφαγε το
γκολ (καλετζίο, ο =
τερµατοφύλακας)
εστιατόριο: ατσίνισα, η
π.χ. τζαβ κάι ατσίνισα τε χαβ
µαρνό = πάω στο εστιατόριο να
φάω ψωµί.
εσύ (αντων.): του
π.χ. του σο πφενές; = εσύ τι λες;
εσένα = τουτ, τουτ µανγκέλ = εσένα
θέλει, τούκε ορµπισαράβ = σε σένα
µιλάω, εσείς = τουµέν, τουµέν σο
µανγκέν; = εσείς τι θέλετε;
έσωθεν (επίρρ.): α(ν)ντράλ
Αντίθ. αβράλ = έξωθεν.
εσώρουχο: ντικόλτα, η (= το
φανελάκι).
εσωτερικό (το): α(ν)ντρουτνιπέ,
α(ν)ντρικανιπέ και α(ν)ντριπέ, ο
(α(ν)ντριπέ σ.α. περιεχόµενο)
Αντίθ. αβρουτνιπέ, αβρικανιπέ =
εξωτερικό (το).
εσωτερικός (επίθ.): α(ν)ντρουτνό,ί και α(ν)ντρικνό,-ί
π.χ. α(ν)ντρουτνό ουντάρ = εσωτε-

ρική πόρτα.
Αντίθ. αβρουτνό = εξωτερικός και
αβρικνό = εξωτερικός.
εταιρεία: ετερία, η.
ετήσιος (α) (επίθ.): µπροσσουτνό,ί.
ετήσιος (β) (επίθ.): µπροσσέσκο, και µπρεσσέσκο, -ι.
έτοιµα (επίρρ.): αζούρο (σ.α.
έτοιµος)
π.χ. αζούρο αρακχαβέλ λεν =
έτοιµα τα βρίσκει (βλ. και έτοιµος
(α)).
ετοιµάζοµαι (αµετβ. ρ.):
λατσχαράµαν (κυριολ. καλυτερεύω
τον εαυτό µου)
π.χ. λατσχαρέλπες, τε τζαλ κάι
µπιάβ = ετοιµάζεται, να πάει στο
γάµο.
ετοιµάζω (µετβ. ρ.): λατσχαράβ
(κυριολ. µετβ. καλυτερεύω)
π.χ. λατσχαράβ µε πατέ, για τε
τζάβταρ = ετοιµάζω τα ρούχα µου,
για να φύγω.
(βλ. µετβ. καλυτερεύω).
ετοιµασία (α): λατσχαριπέ, ο
(κυριολ. καλυτέρευση)
(βλ. καλυτέρευση).
ετοιµασία (β): αζϋρλΰκο, ο (σ.α.
ετοιµότητα).
ετοιµασία (γ): αζουρλούκο, ο.
ετοίµασµα: (βλ. ετοιµασία).
ετοιµασµένος: (βλ. έτοιµος).
έτοιµος (α) (άκλ. επίθ.): αζούρο
(σ.α. έτοιµα)
π.χ. αζούρο σαν; = έτοιµος είσαι;,
αζούρο σι η ζουµί = έτοιµο είναι το
φαγητό (βλ. και έτοιµα).
έτοιµος (β) (επίθ.): λατσχαρντό,-ί
(κυριολ. καλυτερεµένος*)
(βλ. και βελτιωµένος,
περιποιηµένος, διορθωµένος).
έτοιµος (γ) (άκλ. επίθ. και επίρρ.):
αζΰρι (σ.α. έτοιµα)
π.χ. µε αζΰρι σοµ, του σο κερές
νταά; = εγώ έτοιµος (-η) είµαι, εσύ
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τι κάνεις ακόµα; (αζϋρτζίο, ο =
χαραµοφάης).
ετοίµως: (βλ. έτοιµα).
έτος: µπροςς και µπρεςς, ο
π.χ. σαβό µπροςς ζζενισάιλαν; =
ποιο έτος παντρεύτηκες;
(υποκ.): µπροσσορό και
µπρεσσορό, ο.
έτσι (επίρρ.): γκαντάλ, αγκαντάλ
και αγκαντιάλ.
π.χ. γκαντάλ σι σαρ πφενές = έτσι
είναι όπως λες, αγκαντάλ κερντιλό;
= έτσι έγινε;
Αντίθ. αβέρτουρλι = αλλιώς,
αλλιώτικος, διαφορετικός.
ευγενικός: (βλ. γλυκοµίλητος).
ευδιάκριτος: (βλ. φανερός (β)).
ευδοκίµηση: (βλ. χαΐρι).
ευδόκιµος: (βλ. χαϊρλίδικος).
ευδοκιµώ (αµετβ. ρ.): αήριντικχάβ (= χαΐρι βλέπω).
ευεργεσία: λατσχιπέ, ο (κυριολ.
καλοσύνη, καλό, το)
π.χ. καβά ζενγκίνι γκατζό, µπουτ
λατσχιµάτα κερέλ = αυτός ο
πλούσιος µη-Τσιγγάνος, πολλές
καλοσύνες (ευεργεσίες) κάνει.
ευθέως (επίρρ.): ντοβρού και
ντοβρούς
π.χ. κα πφενάβ λεσκέ ντοβρού σο
κερντιλό = θα του πω ευθέως τι
έγινε. (βλ. και ευθύς, κατευθείαν)
(ντοβρούς και ντοβρού σ.α.
ντόµπρος).
ευθύς (άκλ. επίθ.): ντοβρούς και
ντοβρού
π.χ. τζα ντοβρούς = πήγαινε
ευθεία, ντοβρού µανούςς = ευθύς
άνθρωπος. (σ.α. ντόµπρος,
κατευθείαν)
ευθύς (ο): ντοβρουτζίο, ο (σ.α.
φιλαλήθης).
π.χ. νάι σαν ντοβρουτζίο, χοχαηπέ
πφενές = δεν είσαι ευθύς, ψέµα λες
(θηλ. ντοβρουτζούκα, η).

ευθυτενής (α) (άκλ. επίθ.): ντίκι
(σ.α. όρθιος, στητός)
(βλ. και όρθιος (β), στητός).
ευθυτενής (β) (επίθ.): οπρι(ν)ντό, ί (σ.α. όρθιος, στητός).
ευθυτενώς (επίρρ.): ντικινέ (σ.α.
όρθια, στητά).
ευθύτητα: ντοβρουλούκο, ο (σ.α.
αλήθεια, η, το σωστό).
ευκαιρία: εφκερία, η
π.χ. εφκερία σι καλά µανγκινά, λε
λεν = ευκαιρία είναι αυτά τα
εµπορεύµατα, πάρτα, (δηλ.
πωλούνται σε πολύ χαµηλή τιµή),
µε ντιλό σοµ, τε χασαράβ καγιά
εφκερία; = εγώ τρελός είµαι, να
χάσω αυτή την ευκαιρία;
ευκίνητος (άκλ. επίθ.): σσεβίκι (=
σβέλτος, γρήγορος, ταχύς, σβέλτα,
γρήγορα, ταχέως)
π.χ. µπουτ τφουλό σαν, ο(ν)ντάν
νάι σαν σσεβίκι = πολύ παχύς είσαι,
γι’ αυτό δεν είσαι ευκίνητος.
Αντίθ. παφρό = βαρύς, αργός,
βραδύς, δυσκίνητος, βραδυκίνητος
εύκολα (επίρρ.): κολάη
π.χ. κολάη νι λι(ν)ντόλ αβγκιέ εκ
κχερ = εύκολα δεν παίρνεται
(αγοράζεται) σήµερα ένα σπίτι.
(βλ. και εύκολος).
Αντίθ. ζόρι = δύσκολα, δύσκολος.
ευκολία: κολαηλούκο, ο
π.χ. ρακχαντά ε µπουκιάκο
κολαηλούκο = βρήκε της δουλειάς
την ευκολία, νταλί κα κερές µανγκέ
καβά κολαηλούκο; = θα µπορέσεις να
µου κάνεις αυτή την ευκολία
(διευκόλυνση);
Αντίθ. ζορλούκο = δυσκολία.
ευκολονόητος: (βλ. καταληπτός).
εύκολος (άκλ. επίθ.): κολάη
π.χ. κολάη σι καγιά µπουκί =
εύκολη είναι αυτή η δουλειά,
(στίχος από τσιγγάνικο τραγούδι)
Ροµ νάι κολάη του τε αβές = Ροµ
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δεν είναι εύκολο εσύ να είσαι,
κχάντσικ νάι κολάη = τίποτα δεν
είναι εύκολο.
(βλ. και εύκολα).
Αντίθ. ζόρι = δύσκολος, δύσκολα
ευοσµία: (βλ. µυρωδιά
(ευχάριστη)).
εύρεση (α): ρακχαηπέ και
αρακχιπέ, ο (βλ. και εντοπισµός)
Αντίθ. χασαριπέ = χάσιµο.
εύρεση (β): αρακχαηπέ και
ακχαηπέ, ο (σ.α. εντοπισµός,
ανακάλυψη).
εύρηµα: αρακχαηπέ, αρακχιπέ,
ρακχαηπέ και ακχαηπέ, ο (=
εύρεση, εντοπισµός, ανακάλυψη,
βρέσιµο, βρεσίδι).
ευρηµένος (α) (µτχ.): ρακχαντό,-ί
(βλ. και εντοπισµένος).
Αντίθ. χασαρντό = χαµένος.
ευρηµένος (β) (µτχ.): αρακχαντό, -ί
και ακχαντό, -ί (σ.α. εντοπισµένος).
εύρυνση: µπαραριπέ (= µεγάλωµα)
και µπαρανταριπέ, ο (= µεγάλωµα).
ευρύνω (µετβ. ρ.): µπαραράβ (=
µετβ. µεγαλώνω) και µπαρανταράβ
(= µεγαλώνω, µετβ.).
π.χ. ασσου(ν)ντόµ κάι κα
µπαρανταρές ο ντικιάνο = άκουσα
ότι θα ευρύνεις το µαγαζί.
Ευρωπαίος: Εβρόπαλιο, ο.
Ευρωπαία: Εβρόπαλϋκα, η.
Ευρώπη : Εβρόπα και Εβρόπι, η
π.χ. σα η Εβρόπι πφιρντάς = όλη
την Ευρώπη περπάτησε.
εύσωµος (επίθ.): πφερντό,-ί (=
γεµάτος)
(σ.α. πλήρης).
Αντίθ. κισσλό, ζαήφι = αδύνατος.
ευτραφής (µτχ. ως επίθ.):
τφουλαρντό, -ί (κυριολ. παχυµένος,
τφουλαράβ = µετβ. παχαίνω, µετβ.
χοντραίνω) (τφουλαρντό σ.α.
παχουλός)
Συνών. τφουλορό = χοντρούλης,
χοντρούτσικος

ευτύχηµα: µπαχτιπέ, ο.
ευτυχία: µπαχταλιπέ, ο.
π.χ. (ευχή) µπαχταλιπέ τε ντικχέν
και χουρντέ! = ευτυχία να δουν τα
παιδιά σου!
Αντίθ. µπιµπαχταλιπέ = δυστυχία,
ατυχία.
ευτυχισµένος (επίθ.): µπαχταλό-ί
(κυριολ. τυχερός)
π.χ. µπαχταλό τε αβέλ ο νεβό
µπροςς! = ευτυχισµένο να είναι το
καινούριο έτος!
(βλ. και τυχερός).
Αντίθ. µπιµπαχταλό = άτυχος,
δυστυχισµένος.
ευχαριστηµένος (επίθ.): µεϊµούνι,
-κα (σ.α. ικανοποιηµένος)
π.χ. µπουτ µεϊµούνι σοµ κατάρ κι
µπουκί = πολύ ευχαριστηµένος
είµαι από τη δουλειά σου,
µεϊµούνκα σαν κατάρ κι µπορί; =
ευχαριστηµένη είσαι από τη νύφη
σου;
ευχαρίστηση: µεϊµου(ν)νούκο, ο
(σ.α. ικανοποίηση).
ευχαριστιέµαι (α) (αµετβ. ρ.): µογκι-κερντόλ (= η ψυχή µου γίνεται)
π.χ. ακανά κάι µαρντόµ λε,
κερντιλό-κο-γκί; = τώρα που τον
έδειρα, ευχαριστήθηκες;, λεσκόγκι-κερντόλ, κάνα ντικχέλ µαν τε
ροβάβ = ευχαριστιέται, όταν µε
βλέπει να κλαίω. (σ.α.
ικανοποιούµαι).
ευχαριστιέµαι (β) (αµεβτ.ρ.):
µεϊµούνι-κερντιάβ (=
ευχαριστηµένος, ικανοποιηµένος,
γίνοµαι, σ.α. ικανοποιούµαι)
π.χ. σο ντα τε κεράβ τουκέ,
µεϊµούνι νι κερντός = ό,τι και να
σου κάνω, δεν ευχαριστιέσαι.
ευχαριστώ (α): µπαχτάο (= ευτύχα)
π.χ. τε µπαχτάος ο λατσχιπέ κάι
κερντάν µανγκέ = σ’ ευχαριστώ (να
ευτυχείς) για την καλοσύνη που
µου έκανες.
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ευχαριστώ (β) (µετβ. ρ.): γκικεράβ (= ψυχή κάνω) και µεϊµούνικεράβ (= ευχαριστηµένο,
ικανοποιηµένο κάνω, σ.α.
ικανοποιώ)
π.χ. κερντάν αµαρέ
ντουσσµανένγκο γκι =
ευχαρίστησες τους εχθρούς µας
(κατά λέξη : έκανες των εχθρών µας
την ψυχή), σαρ τε κεράβ µε ακανά
καλέ τσχαβρέ µεϊµούνι κάι
πφαγκλόµ λεσκό γκι; = πώς να
ευχαριστήσω εγώ τώρα αυτό το
παιδί (το αγόρι) που του έσπασα
την ψυχή;
ευτυχώ (αµετβ. ρ.): µπαχτάβαβ.
ευχάριστα: (βλ. ωραία).
ευχαρίστηση: γκι-κεριπέ, ο
(κυριολ. ψυχή φτιάξιµο)
Αντίθ. γκι-πφαγκιπέ (= ψυχή
σπάσιµο) δυσαρέστηση.
ευχή: ντοβάβα, η
π.χ. µι ντοβάβα νταβ τουτ! = την
ευχή µου σου δίνω!
εύχοµαι (µετβ. ρ.): ντοβάβα-νταβ
(= ευχή δίνω)
π.χ. ντοβάβα-νταβ τουτ ο Ντελ τε
ντελ τουτ, σο µανγκέσα = σου
εύχοµαι ο Θεός να σου δώσει, ό,τι
επιθυµείς.
Αντίθ. αρµάια-νταβ = καταριέµαι.
ευωδιά: (βλ. µυρωδιά (ευχάριστη)).
εφετείο: εφετίο, ο
π.χ. νά νταρά, κάι εφετίο µπεράτ
κα περές = µη φοβάσαι, στο εφετείο
αθώος θα πέσεις (θα αθωωθείς).
εφεύρεση: (βλ. επινόηση).
εφευρετικός: (βλ. επινοητικός).
εφευρίσκω: (βλ. επινοώ).
εφηµερίδα: γκαζάτα, η
π.χ. τζα κιν µανγκέ εκ γκαζάτα =
πήγαινε να µου αγοράσεις µια
εφηµερίδα.
εφηµεριδούλα: γκαζατίσα, η.

εφιάλτης: τρασσανό-σουνό, ο (=
φοβερό όνειρο) και νταρανό-σουνό,
ο (= τροµακτικό όνειρο)
π.χ. σαό τρασσανό-σουνό σας καβά
κάι ντικχλόµ ιρακί η ρατ! = τι
εφιάλτης ήταν αυτός που είχα δει
χθες το βράδυ!
εφορία: εφορία, η
π.χ. µπουτ παρέ ποκι(ν)ντόµ καβά
µπροςς κάι εφορία = πολλά λεφτά
πλήρωσα φέτος στην εφορία.
εφτά (αριθµ.): εφτά
π.χ. εφτά µπροςς πφα(ν)ντιπέ
ικαλντάς = εφτά χρόνια φυλακή
έβγαλε.
εφτακόσια (αριθµ.): εφτάσσελ
εφτάψυχος (επίθ.): εφταγκιένγκο,-ι
π.χ. ιν µερέλ κολάη καβά,
εφταγκιένγκο σι = δεν πεθαίνει
εύκολα αυτός, εφτάψυχος είναι.
εχεµύθεια (α): γκαραηπέ, ο (=
κρύψιµο)
π.χ. ίτσ γκαραηπέ νάι τουτ α(ν)ντό
κο γκι = καθόλου εχεµύθεια
(κρύψιµο) δεν έχεις στην ψυχή σου.
εχεµύθεια (β): πφα(ν)ντό-µούι, ο
(κυριολ. κλειστό στόµα, µούι =
στόµα, πρόσωπο)
π.χ. νάι τουτ πφα(ν)ντό-µούι,
ο(ν)ντάν νι πφουκαβάβ τούκε = δεν
έχεις εχεµύθεια, γι’ αυτό δεν σου
µαρτυράω.
Αντίθ. πουταρντό-µούι = (ανοιχτό
στόµα) ακριτοµυθία.
εχέµυθος (α) (επίθ.):
γκαραντι(ν)ντό,-ί (= κρυφός,
µυστικός).
π.χ. νά τρασσά, γκαραντι(ν)ντό σι,
νι πφουκαβέλ = µη φοβάσαι,
εχέµυθος είναι, δεν προδίδει.
εχέµυθος (β) (επίθ.): πφα(ν)ντέµόσκο, -ι (= κλειστόστοµος)
Αντίθ. πουταρντέ-µόσκο =
ανοιχτόστοµος, ακριτόµυθος.
εχθές: (βλ. χθες).
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έχθρα: ντουσσµανλούκο και
ντουσσµα(ν)νούκο, ο
π.χ. νταά ντουσσµα(ν)νούκο
ασταρές, α(ν)ντό κο γκι; = ακόµα
έχθρα κρατάς µες στην ψυχή σου;
Αντίθ. αµαλιπέ = φιλία, σεβγκία =
αγάπη.
εχθρεύοµαι (µετβ. ρ.):
ντουσσµα(ν)νούκο-ασταράβ
(=έχθρα κρατώ)
π.χ. σόσκε ασταρές µανγκέ νταά
ντουσσµα(ν)νούκο;
= γιατί µε εχθρεύεσαι ακόµα;
εχθρικός (επίθ.): ντουσσµανέσκο, ι
Αντίθ. αµαλικανό = φιλικός.
εχθρός: ντουσσµάνο, ο
π.χ. ούτε µε ντουσσµανέσκε τε να
σικαβέλ ο Ντελ γκασαβό σσέι =
ούτε στον εθρό µου να µη δείξει ο
Θεός τέτοιο πράγµα.
θηλ. ντουσσµάνκα, η.
Αντίθ. αµάλ = φίλος.
εχθρότητα: ντουσσµανλούκο, ο.
έχω (µετβ. ρ.): σίµαν
π.χ. σίτουτ παρέ; = έχεις λεφτά;,
καζόµ χουρντέ σίτουτ; = πόσα
παιδιά έχεις;, σίµαν µπουτ µπουκί
αβγκιέ = έχω πολλή δουλειά
σήµερα.

