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Ζ 
ζαβάδα: (βλ. λόξα). 
ζαβολιά: αραµτζουλούκο, ο 
 π.χ. νά κερ αραµτζουλούκο 
πφιρνορέα = µην κάνεις ζαβολιά 
πονηρούλη.   
ζαβολιάρης (επίθ.): αραµτζίο,-ίκα 
 π.χ. νι κχελάβ τούσα, αραµτζίο σαν 
= δεν παίζω µε σένα, ζαβολιάρης 
είσαι.  
ζακέτα: ζακέτα, η  
 π.χ. βουράβ κι ζακέτα, αγιάζι 
ικλιλό = φόρα τη ζακέτα σου, 
αγιάζι βγήκε. 
ζαλάδα: ζαλιπέ, ο  
 π.χ. ασταρντάς µαν ζαλιπέ = µ’ 
έπιασε ζαλάδα. 
ζάλη: ζαλιπέ, ο. 
ζαλίζοµαι (αµετβ. ρ.): ζαλισάαβ 
 π.χ. ζαλισάαβ, νάι σοµ λατσχό = 
ζαλίζοµαι, δεν είµαι καλά. 
ζαλίζω (µετβ. ρ.): ζαλισαράβ  
 π.χ. ζαλισαρντάς µαν η µολ = µε 
ζάλισε το κρασί, εκχόλ ζαλισαρντάν 
µο σσορό = φτάνει, µου ζάλισες το 
κεφάλι. 
ζάλισµα: ζαλισαριπέ, ο 
ζαλισµένος (µτχ.): ζαλισαρντό, -ί  
 π.χ. ζαλισαρντό σι µο σσορό κατάρ 
κι µούρµα = ζαλισµένο είναι το 
κεφάλι µου από τη µουρµούρα 
(γκρίνια) σου.  
ζαλισµένος (άκλ. επίθ.): ζαλιµέ 
π.χ. ιν µανγκάβ τε ορµπισαράβ 
ακανά, µο σσορό ζαλιµέ σι = δεν 
θέλω να µιλήσω τώρα, το κεφάλι 
µου είναι ζαλισµένο.  
ζάντα: ζά(ν)τα, η 
 π.χ. κα νακχαβάβ µε ντα γκασαβέ 
ζά(ν)τε κάι µο τοµαφίλι = θα 
περάσω κι εγώ τέτοιες ζάντες στο 
αυτοκίνητό µου.   
ζάπλουτος: (βλ. πάµπλουτος). 
ζάρι: ζάρι, ο (σ.α. τύχη στα χαρτιά) 

 π.χ. (φράση) ασταρντά µαν ζάρι = 
µ’ έπιασε τύχη στα χαρτιά. 
ζάρωµα: ζαροσαριπέ, ο  
 (βλ. και ανατριχίλα). 
 Συνών. µπουρτσιπέ = τσαλάκωµα, 
γκιρτσιπέ = ρυτίδωµα. 
ζαρωµένος (µτχ.): ζαροσαρντό,-ί, 
ζαρουσαρντό,-ί. 
ζαρωµένος (άκλ. επίθ.): ζαροµέ, 
ζαρουµέ  
 π.χ. ζαροµέ µούι = ζαρωµένο 
πρόσωπο. 
Συνών. µπουρτσιµέ = 
τσαλακωµένος, γκιρτσιµέ = 
ρυτιδιασµένος. 
Αντίθ. µπιζαροµέ = αζάρωτος 
ζαρώνω (αµετβ. ρ.): ζαροσάαβ και 
ζαρουσάαβ (σ.α. ανατριχιάζω).  
 π.χ. ζαροσάιλο ε τρασσάταρ = 
ζάρωσε απ’ το φόβο.  
 (βλ. και ανατριχιάζω). 
 Συνών. µπουρτσισάαβ = 
τσαλακώνω (αµετβ.), γκιρτσισάαβ = 
ρυτιδιάζω.  
ζαρώνω (µετβ. ρ.): ζαροσαράβ και  
ζαρουσαράβ 
 Συνών. µπουρτσισαράβ = 
τσαλακώνω (µετβ.), γκιρτσισαράβ = 
ρυτιδώνω. 
ζάχαρη: σσεκέρι, ο 
 π.χ. νά τσχου µπουτ σσεκέρι 
α(ν)ντί καϊάβα = µη ρίχνεις πολλή 
ζάχαρη στον καφέ. 
 (βλ. και γλυφιτζούρι). 
ζαχαροπλαστείο: τατλϋτζιέσκο-
ντικιάνο, ο (= το µαγαζί του 
ζαχαροπλάστη) 
ζαχαροπλάστης: τατλϋτζίο, ο  
 (σ.α. αυτός που τρώει πολλά 
γλυκά). 
 π.χ. ο τατλϋτζίο α(ν)ταντά ε τατλίε 
= ο ζαχαροπλάστης έφερε τα γλυκά.  
θηλ. τατλϋτζΰκα, η. 
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ζαχαρώδης (επίθ.): σσεκερέσκο,-ι 
ζελέ: ζελέ, ο και ζελέ η 
 π.χ. χαλόµ εκ ζελέ = έφαγα ένα 
ζελέ, µακχλόµ κάι µε µπαλά ζελέ = 
άλειψα στα µαλλιά µου ζελέ. 
ζεµατίζω (µετβ. ρ.): ζεµατισαράβ. 
ζεµάτισµα: ζεµατισαριπέ, ο. 
ζεµατισµένος (α) (άκλ. επίθ.): 
ζεµατιµέ και µτχ. πφαµπαρντό,-ί (= 
καµένος, καυτός, αναµµένος). 
 π.χ. πφαµπαρντό κχιλ τσχουτά 
οπρά λέστε κατάρ ο κϋσκανµάκο = 
ζεµατισµένο λάδι έριξε πάνω του 
από τη ζήλια.  
 Συνών. τατό = ζεστός. 
 Αντίθ. σσουντρό = κρύος, ψυχρός.  
ζεµατισµένος (β) (άκλ. επίθ.): 
ασσλάκι  (σ.α. καυτός).  
 π.χ. ασσλάκι παϊ = ζεµατισµένο 
νερό, ασσλάκι σι ο σούτι = 
ζεµατισµένο είναι το γάλα.  
 Αντίθ. µπουζλού = κρύος, 
παγωµένος.    
ζεµατιστός: (βλ. ζεµατισµένος). 
ζεµατώ (αµετβ. ρ.): ζεµατισάαβ 
και ζεµατισάβαβ. 
ζεµατώ (µετβ. ρ.): (βλ. ζεµατίζω).  
ζέση: (βλ. ενδιαφέρον).   
ζεστά (επίρρ.): τατέστε  
 Αντίθ. σσουντρέστε = κρύα, ψυχρά.  
ζεσταίνοµαι (αµετβ. ρ.): τατιάβ 
και ταταράµαν  
 π.χ. τατιλί η ζουµί = ζεστάθηκε το 
φαγητό, ταταράµαν πασσά σόµπα = 
ζεσταίνοµαι κοντά στη σόµπα. 
 Αντίθ. σσιλάβαβ (µόνο για 
πρόσωπο) = κρυώνω (αµετβ.), 
σσουντριάβ = κρυώνω (αµετβ.), 
ψυχραίνοµαι. 
ζεσταίνω (α) (µετβ. ρ.): ταταράβ  
 π.χ. ταταράβ η ζουµί = ζεσταίνω το 
φαγητό. 
 Αντίθ. σσουντραράβ = κρυώνω 
(µετβ.), ψυχραίνω. 

ζεσταίνω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.): 
ταταρνταράβ (= βάζω να ζεστάνει-
ουν, κάνω να ζεστάνει-ουν, κάνω 
να ζεσταθεί-ούν) 
 π.χ. κα ταταρνταράβ η ζουµί κάι µι 
ντέι = θα βάλω τη µάνα µου να 
ζεστάνει το φαγητό. (µτχ. 
ταταρνταρντό, -ί = ζεσταµένος –η, 
ταταρνταριπέ, ο = ζέσταµα). 
 Αντίθ. σσουντρανταράβ = βάζω να 
κρυώσει-ουν, κάνω να κρυώσει-ουν, 
κάνω να ψυχρανθεί-ούν. 
ζέσταµα: ταταριπέ, ο  
 Αντίθ. σσουντραριπέ = κρύωµα, 
ψύχρανση. 
ζεσταµένος (µτχ.): ταταρντό,-ί 
π.χ. ταταρντί σι η ζουµί = 
ζεσταµένο είναι το φαγητό.  
Αντίθ. σσιλαλό (µόνο για πρόσωπο) 
= κρυωµένος, σσουντραρντό = 
κρυωµένος, ψυχραµένος. 
ζεστασιά: τατιπέ, ο (= ζέστη). 
ζέστη (α): τατιπέ, ο  
 π.χ. µπουτ τατιπέ σι α(ν)ντό κχερ.  
πουτάρ εµπούκα ο ουντάρ = πολλή 
ζέστη έχει µες στο σπίτι. άνοιξε 
λίγο την πόρτα, σό σι καβά τατιπέ 
αβγκιέ! κα µεράς = τι ζέστη είναι 
αυτή σήµερα! θα πεθάνουµε.   
 Αντίθ. σσιλ = κρύο. 
ζέστη (β): πφαµπαριπέ, ο (σ.α. 
καύσωνας) 
 π.χ. µπουτ πφαµπαριπέ κερέλ 
αβγκιέ = πολλή ζέστη κάνει 
σήµερα. (πφαµπαριπέ κυριολ. = 
κάψιµο, άναµµα, πφαµπαράβ = 
καίω µετβ., ανάβω µετβ.). 
ζεστόαιµος (επίθ.): τατέ-ρατέσκο,-
ι 
 Αντίθ. σσουντρέ-ρατέσκο = 
ψυχρόαιµος. 
ζεστός (επίθ.): τατό,-ί 
 π.χ. τατό παΐ = ζεστό νερό, τατί 
ζουµί = ζεστό φαγητό, τατό σι ο 
κχερ = ζεστό είναι το σπίτι.   
 Αντίθ. σσουντρό = κρύος. 
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ζεστούτσικος (επίθ.): τατορό,-ί 
 π.χ. χαλόµ ζάλακ τατορί ζουµορί = 
έφαγα λίγο ζεστούτσικο φαγάκι. 
 Αντίθ. σσουντρορό = κρυούτσικος. 
ζευγάρι: τσίφτι, ο (σ.α. διπλός).  
 (βλ. και διπλός). 
 π.χ. γεκ τσίφτι µενία = ένα ζευγάρι 
παπούτσια. 
ζευγάρωµα: τσιφλεµέκο, ο. 
ζευγαρώνω (α) (µετβ. ρ.): 
τσιφλέαβ. 
ζευγαρώνω (β) (µετβ. ρ.): τσίφτι-
κεράβ (= ζευγάρι κάνω). 
ζεύξη: (βλ. ζέψιµο). 
ζεύω (µετβ. ρ.): κοσσίαβ (σ.α. 
τρέχω).  
 π.χ. κοσσίαβ ε γκραστέ = ζεύω το 
άλογο.  
ζέψιµο: κοσσµάκο, ο (σ.α. 
τρέξιµο).  
ζηλεύω (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
κϋσκανίαβ  
 π.χ. µπουτ κϋσκανίορ πε ροµνά = 
πολύ ζηλεύει τη γυναίκα του. 
ζήλια: κϋσκανµάκο, ο 
 π.χ. κα πφαρόλ κατάρ πο 
κϋσκανµάκο = θα σκάσει από τη 
ζήλια του, χαλά λα ο κϋσκανµάκο = 
την έφαγε η ζήλια. 
ζηλιάρης (επίθ.): κϋσκαντζίο,-ίκα 
ζηµιά: ζαράρι, ο (σ.α. βλάβη) 
 π.χ. σίµαν ζαράρι κατάρ καλά 
µανγκινά = έχω ζηµιά απ’ αυτά τα 
εµπορεύµατα, καβά ζαράρι κον κα 
ποκινέλ λε; = αυτή τη ζηµιά, ποιος 
θα τη πληρώσει; 
 Αντίθ. κιάρι = κέρδος, φαϊντάβα = 
όφελος, ωφέλεια.  
ζηµιάρης (επίθ.): ζαραρτζίο,-ίκα  
 π.χ. ζαραρτζίο χουρντό = 
ζηµιάρικο παιδί. 
ζηµιογόνος (επίθ.): ζαραρλίο,-
ούκα (σ.α. ζηµιωµένος). 
 Αντίθ. κιαρλίο = κερδοφόρος, 
κερδισµένος.   

ζηµιώνοµαι (αµετβ. ρ.): ζαράρι-
κερντόλ-µάνγκε (= ζηµιά γίνεται 
για µένα) και ζαράρι-αβέλ-µάνγκε 
(= ζηµιά έρχεται για µένα) 
 Αντίθ. καζανίαβ = κερδίζω, 
φαϊντάβα-κερντόλ-µάνγκε και 
φαϊντάβα-αβέλ-µάνγκε = 
ωφελούµαι.  
ζηµιώνω (µετβ. ρ.): ζαράρι-κεράβ 
(= ζηµιά κάνω, σ.α. βλάπτω).  
 Αντίθ. φαϊντάβα-κεράβ = ωφελώ, 
γιαρντούµο-κεράβ = βοηθώ.  
ζητηµένος (επίθ.): µανγκλι(ν)ντό,-ί  
και µανγκλό,-ί (µανγκλι(ν)ντό σ.α. 
θεληµατικός). 
 Αντίθ. µπιµανγκλό = αζήτητος,  
µπιµανγκλι(ν)ντό = αζήτητος, 
αθέλητος. 
ζήτηση: µανγκλιπέ και µανγκιπέ, o 
(βλ. και αγάπη, θέληση, επιθυµία). 
ζητιάνα (η): ντιλεντζίκα, η. 
ζητιανεύω (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
ντιλενίαβ 
 π.χ. ντιλενίορ κατάρ ο τσοριπέ = 
ζητιανεύει από τη φτώχεια.  
ζητιανιά (α): ντιλενµέκο, ο. 
ζητιανιά (β): ντιλεντζιλίκο, ο. 
ζητιάνος: ντιλεντζίο, ο 
 π.χ. σαρ ντιλεντζίο αβέλας ντα 
µολισαρέλας µαν = σαν ζητιάνος 
ερχόταν και µε παρακαλούσε.  
ζητιέµαι (α) (αµετβ.ρ): µανγκλιάβ. 
ζητιέµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
µανγκλί(ν)ντιαβ και µανγκί(ν)ντιαβ  
 π.χ. νι µανγκλί(ν)ντον καλά 
µανγκινά κατάρ µανουσσά = δεν 
ζητούνται αυτά τα εµπορεύµατα 
από τους ανθρώπους 
(µανγκλί(ν)ντολ-ον και 
µανγκί(ν)ντολ-ον τριτοπροσ. ρ. = 
ζητείται –ούνται, χρειάζεται-ονται 
 π.χ. καζόµ παρέ µανγκί(ν)ντον 
νταά; = πόσα λεφτά χρειάζονται 
ακόµα;) 
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ζητώ (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
µανγκάβ (σ.α. αγαπώ, θέλω, 
επιθυµώ, χρειάζοµαι). 
 π.χ. µανγκλά λεστάρ παρέ ντα νι 
ντιά λε = του ζήτησε χρήµατα και 
δεν του έδωσε. 
ζόρι: ζόρι, ο 
 π.χ. σό ζόρι σίτουτ πάλε ντα 
αβιλάν κατέ = τι ζόρι έχεις πάλι και 
ήρθες εδώ; 
ζόρι (µε το) (επιρρ.): ζόρλαν 
 π.χ. νι αβέλας, ζόρλαν α(ν)ταντάµ 
λε τζι κατέ = δεν ερχόταν, µε το 
ζόρι τον φέραµε µέχρι εδώ, (φράση) 
ζόρλαν κχάντσικ νι κερντόλ = µε το 
ζόρι τίποτα δε γίνεται. 
 Συνών. πρόβλιµα = πρόβληµα.  
ζορίζοµαι: (βλ. δυσκολεύοµαι). 
ζορίζω: (βλ. δυσκολεύω). 
ζόρισµα: ζορλαµάκο και 
ζορλανµάκο, ο 
 π.χ. νεβό σι ο τοµαφίλι, νι µανγκέλ 
ζορλαµάκο = καινούργιο είναι το 
αυτοκίνητο, δε θέλει ζόρισµα. 
ζούγκλα: ζούνγκλα, η 
 π.χ. σόσι καγιά ζούνγκλα κατέ 
α(ν)ντρέ; κέρεν ισιχία = τι είναι 
αυτή η ζούγκλα εδώ µέσα; κάντε 
ησυχία. 
ζουµερός (επίθ.): ζουµαλό,-ί  
 π.χ. ζουµαλό πορτοκάλι = ζουµερό 
πορτοκάλι. 
 Αντίθ. µπιζουµαλό = άζουµος. 
ζουπώ (µετβ. ρ.): σουκούνταβ (=  
σφίγγω) και µπασίαβ (= πατώ) 
 π.χ. σουκούνταβ ο πορτοκάλι = 
ζουπώ το πορτοκάλι. 
ζουρλαίνω (µετβ. ρ.): ντιλαράβ (= 
τρελαίνω) 
 π.χ. κα ντιλαρέν µαν καλά χουρντέ 
πε σεζένσα = θα µε ζουρλάνουν 
αυτά τα παιδιά µε τις φωνές τους. 
ζουρνάς: ζουρνάβα, η. 
ζουρνατζής: ζουρνατζίο, ο. 
ζοφερός: (βλ. σκοτεινός). 

ζυγαριά: τερεζία, η και κα(ν)τάρι, ο  
 π.χ. τχο ε πουρουµά οπρά τερεζία = 
βάλε τα κρεµµύδια πάνω στη 
ζυγαριά (κα(ν)τάρι σ.α. πλάστιγγα), 
καβά κα(ν)τάρι χαλ = αυτή η 
ζυγαριά τρώει (δηλ. δεν ζυγίζει 
σωστά). 
 (υποκ.) τερεζιίσα, η. 
ζυγίζοµαι (αµετβ. ρ.): σΰρνταµαν 
(= τραβιέµαι). 
 (βλ. λήµµα τραβιέµαι). 
ζυγίζω (µετβ. ρ.): σΰρνταβ (= 
τραβώ) 
 π.χ. σΰρνταβ ε χουρµπουζέ = 
ζυγίζω τα καρπούζια. 
  (βλ. λήµµα τραβώ). 
ζύγιση: (βλ. ζύγισµα). 
ζύγισµα: σϋρντιπέ, ο (= τράβηγµα) 
 (βλ. λήµµα τράβηγµα). 
ζυγισµένος (α) (µτχ.): 
σϋρνταρντό,-ί (= τραβηγµένος) και 
άκλ. επίθ. σϋρντιµέ (= 
τραβηγµένος). 
 (βλ. λήµµα τραβηγµένος). 
 Αντίθ. µπισϋρνταρντό (µτφ.) = 
αζύγιστος και µπισϋρντιµέ (µτφ.) = 
αζύγιστος, ανυπόφορος, 
αβάσταχτος. 
ζυγισµένος (β) (επίθ.): σϋρντό, -ί 
(= τραβηγµένος). 
ζυγός (άκλ. επίθ.): τσίφτι (κυριολ. 
ζευγάρι, σ.α. διπλός). 
 Αντίθ. τέκι = µονός. 
ζυγώνω: (βλ. πλησιάζω). 
ζυµάρι: χουµέρ, ο  
 π.χ. σσουκλιλό ο χουµέρ = ξύνισε 
το ζυµάρι, πφουκιλό ο χουµέρ = 
φούσκωσε το ζυµάρι, µανγκέλ νταά 
εµπούκα ντοσπισαριπέ ο χουµέρ = 
θέλει ακόµα λίγο ζύµωµα το 
ζυµάρι.  
 (σ.α. µαγιά). 
ζύµη: (βλ. ζυµάρι).  
ζύµωµα: ντοσπισαριπέ, ο. 
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ζυµωµένος (α) (µτχ.): 
ντοσπισαρντό,-ί (σ.α. ζυµωτός).  
 Αντίθ. µπιντοσπισαρντό = 
αζύµωτος.  
ζυµωµένος (β) (άκλ. επίθ.): 
ντοσπιµέ  π.χ. (µτφ.) ντοσπιµέ 
µπορί λιάς = ζυµωµένη νύφη πήρε 
(δηλ. που ξέρει καλά το 
νοικοκυριό). 
 Αντίθ. µπιντοσπιµέ = αζύµωτος. 
ζυµώνοµαι (αµετβ. ρ.): 
ντοσπισάαβ 
 π.χ. σσουκάρ ντοσπισάιλο ο 
χουµέρ = ωραία (καλά) ζηµώθηκε 
το ζυµάρι.  
ζυµώνω (µετβ. ρ.): ντοσπισαράβ  
 π.χ. ντοσπισαράβ ο αρό = ζυµώνω 
το αλεύρι, (παροιµία) κον ιν 
µανγκέλ τε ντοσπισαρέλ ντεςς γκιές 
ουτσχανέλ = όποιος δε θέλει να 
ζυµώσει δέκα µέρες κοσκινίζει. 
ζύµωση: (βλ. ζύµωµα).  
ζυµωτός: (βλ. ζυµωµένος (α)). 
ζω (α) (αµετβ. και µετβ. ρ): 
τραησαράβ  
 π.χ. τραησαράβ µπουτ σσουκάρ = 
ζω πολύ ωραία, τε τραήν τουµένγκε 
τουµαρέ χουρντέ = να σας ζήσουν 
τα παιδιά σας. 
 Αντίθ. µεράβ = πεθαίνω αµετβ., 
ψοφώ αµετβ., σβήνω αµετβ. 
ζω (β) (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
γιασσάιαβ  
 π.χ. γιασσάιορ ή µουλό; = ζει ή 
πέθανε; 
 Αντίθ. µεράβ = αµετβ. πεθαίνω, 
αµετβ. σβήνω, αµετβ. νεκρώνω, 
αµετβ. ψοφώ. 
ζωγραφιά: ζογραφιά, η  
 π.χ. κον κερντά καγιά σσουκάρ 
ζογραφιά; = ποιος έκανε αυτή την 
ωραία ζωγραφιά;  
ζωγραφίζω (µετβ. ρ.): 
ζογραφισαράβ  
 π.χ. τζανές τε ζογραφισαρές; = 
ξέρεις να ζωγραφίζεις;  

ζωγραφισµένος (µτχ.): 
ζογραφισαρντό,-ί. 
ζωεµπορία: τζα(µ)µπαζλούκο, ο  
 π.χ. ο τζα(µ)µπαζλούκο µανγκέλ 
πφιρνιπέ = η ζωεµπορία θέλει 
πονηριά. 
ζωέµπορος: τζα(µ)µπάζι, ο (θηλ. 
τζα(µ)µπάσκα, η) 
 π.χ. τζα(µ)µπάζι σας λεσκό ντατ = 
ζωέµπορος ήταν ο πατέρας του. 
ζωή (α): τραηπέ και τραησαριπέ, ο  
 π.χ. ο τραησαριπέ σι σσουκάρ = η 
ζωή είναι ωραία, [στίχοι από ποίη-
µα Γ. Αλεξίου «ο τραηπέ» (= η 
ζωή)] τε τζας-ανγλέ πφενέλ τούκε ο 
τραηπέ τε αβές ντα µπι 
τσανγκένγκο» = (απόδοση στίχων) 
να προχωράς σου λέει η ζωή και ας 
είσαι χωρίς πόδια. 
 Αντίθ. µεριπέ = θάνατος. 
ζωή (β): γιασσαµάκο και αγιάτο, ο  
 π.χ. γιασσαµάκο σι καβά κάι  
κεράβ! = ζωή είναι αυτή που κάνω! 
χαλόµ µπιτίν µο αγιάτο τούσα = 
έφαγα όλη τη ζωή µου µε σένα, 
αγιάτο νακχαβέλ κι τσχέι πασσά 
µά(ν)ντε  = ζωή περνάει η κόρη σου 
κοντά µου, νασστί ασαϊόµ ιτσ 
α(ν)ντό µο αγιάτο = δεν µπόρεσα 
να γελάσω καθόλου µες στη ζωή 
µου (δηλ. να χαρώ κάτι). 
ζωηρός (επίθ.): ναλέτι,-κα  
 π.χ. µπουτ ναλέτι σι καβά χουρντό, 
έπντα ζαράρα κερέλ = πολύ ζωηρό 
είναι αυτό το παιδί, συνέχεια ζηµιές 
κάνει. 
ζωηρός (άκλ. επίθ.): ζινάβα 
(κυριολ. άτακτος) 
 π.χ. µπουτ ζινάβα σι κο τσχαβό = 
πολύ άτακτο είναι το παιδί σου. 
ζωµός: ζουµό, ο 
 π.χ. τσχου µανγκέ εµπούκα κατάρ 
µασέσκο ζουµό = ρίξε µου λίγο απ’ 
το ζωµό του κρέατος.  
ζωνάρι: κουσστίκ, η  
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 π.χ. πφά(ν)νταβ µι κουσστίκ = 
δένω το ζωνάρι µου. 
 (υποκ.) κουσστικορί, η. 
ζώνη: καήσσι, ο  
 π.χ. πφά(ν)νταβ µο καήσσι = δένω 
τη ζώνη µου. 
ζωντανά (επίρρ.): τζου(ν)ντέστε.  
ζωντάνεµα: τζου(ν)νταριπέ, ο  
 (βλ. και τόνωση, αναζωογόνηση). 
ζωντανεύω (αµετβ. ρ.): τζου(ν)ντι- 
άβ 
 π.χ. τζου(ν)ντιλό ο νασφαλό = 
ζωντάνεψε ο άρρωστος. 
 (βλ και τονώνοµαι).  
ζωντανεύω (µετβ. ρ.): τζου(ν)ντα-
ράβ 
 π.χ. τζου(ν)νταρντέ λε καλά 
ιλάτσορα = τον ζωντάνεψαν αυτά 
τα φάρµακα. 
 (βλ και τονώνω, αναζωογονώ). 
ζωντάνια: τζου(ν)ντιπέ, ο 
 Αντίθ. µουλιπέ = νέκρα. 
ζωντανός (επίθ.): τζου(ν)ντό,-ί 
 π.χ. γκάντικιν σοµ τζου(ν)ντό τε να 
τρασσάς = όσο είµαι ζωντανός να 
µη φοβάσαι, (φράση) ε τζου(ν)ντέ ε 
τζου(ν)ντένσα ντα ε µουλέ ε 
µουλένσα = οι ζωντανοί µε τους 
ζωντανούς και οι πεθαµένοι µε τους 
πεθαµένους, τζου(ν)ντό σι νταά ο 
µατσχό = ζωντανό είναι ακόµα το 
ψάρι. 
 Αντίθ. µουλό = νεκρός. 
ζώο (α): αϊβάνο και νταβάρι, ο 
 (η λέξη νταβάρι χρησιµοποιείται 
µόνο για τα ζώα που ζεύονται και 
σύρουν κάρο π.χ. άλογο, µουλάρι, 
βόδι, αγελάδα, γαϊδούρι, βουβάλι). 
 π.χ. νά αστάρντο ε αϊβανένσα = 
µην πειράζεις τα ζώα, (µτφ.) αϊβάνο 
σαν ντα νι ακχιαρές; = ζώο είσαι 
και δεν καταλαβαίνεις;, ντιάν παί ε 
νταβαρέν; = έδωσες νερό στα ζώα;  
 (βλ. νταβάρι στο λήµµα υποζύγιο). 
ζώο (β): αϊβανάτο και αϊβανάτι, ο  

 π.χ. τρουσσάιλο ο αϊβανάτο = 
δίψασε το ζώο. 
ζωοκλέφτης: αϊβανατένγκο-τσορ, 
ο. 
ζωοκλοπή: αϊβανατένγκο-τσοριπέ, 
ο (αϊβανατένγκο = ζώων, τσοριπέ = 
κλεψιά, κλοπή, κλέψιµο, οµόηχο 
τσοριπέ = φτώχια). 
ζωοπάζαρο: αϊβανατένγκο-παζάρι, 
ο. 
ζωστήρας: (βλ. ζώνη, ζωνάρι). 
ζωτικός (επίθ.): τραηµάσκο, -ι, 
τραησαριµάσκο, -ι και 
γιασσαµακέσκο,-ι (σ.α. βιώσιµος). 
ζωώδης (επίθ.): αϊβανατένγκο, -ι 
(= ζώων). 


