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η (άρθρο θηλ.): η  
 π.χ. η πισίκα = η γάτα. 
ή (συνδ.): ή και για (προφ. µε 
συνίζηση ια)  
 π.χ. ή κάι καβενάβα κα ρακχαβές 
µαν ή κχερέ = ή στο καφενείο θα µε 
βρεις ή στο σπίτι, για µε κα τζαβ 
για του = ή εγώ θα πάω ή εσύ, για 
µε κα τζάβταρ κατάρ ο κχερ για 
του! = ή εγώ θα φύγω από το σπίτι 
ή εσύ! 
ηγεµόνας  : µπασσκάνι, ο (= 
αρχηγός). 
ηγεσία : µπασσκα(ν)νούκο, ο (= 
αρχηγία). 
ηγέτης : µπασσκάνι, ο (= αρχηγός). 
ηγέτιδα : µπασσκάνκα, η = 
αρχηγίνα. 
ηγετικός (επίθ.): 
µπασσκα(ν)νουκέσκο,-ι (= 
αρχηγικός). 
ήδη (α) (επίρρ.): ζατέν και ζάτεν 
(σ.α. άλλωστε) 
 π.χ. µε πφε(ν)ντόµας λέσκε ζατέν = 
εγώ του είχα πει ήδη. 
 Συνών. µπιλέµ = κιόλας 
ήδη (β) (επίρρ.): ζατΰν (σ.α. 
άλλωστε) 
 π.χ. ζατΰν µε νι µανγκάβας λα = 
ήδη εγώ δεν την ήθελα (αγαπούσα). 
ηδύγλωσσος (επίθ.): γκουγκλέ-
τσχιµπάκο,-ι (= γλυκόγλωσσος). 
ηδύλογος (επίθ.): γκουγκλέ-
πφερασένγκο, -ι και γκουγκλέ-
ορµπένγκο,-ι (= γλυκόλογος). 
ηδύς (επίθ.): γκουγκλό, -ί (= 
γλυκός). 
ηδύτητα : γκουγκλιπέ, ο (= γλύκα, 
γλυκάδα, γλυκύτητα). 
ηθοποιία : αρτιζλίκο, ο. 
ηθοποιός (ο) : αρτίζι, ο 
 π.χ. σσαγκατζίο αρτίζί = κωµικός 
ηθοποιός. 

ηθοποιός (η) : αρτίσκα, η. 
ήκιστα (επίρρ.): µπουτ-ζάλακ και 
µπουτ-εµπούκα (= πολύ λίγα, 
ελάχιστα, πολύ λίγος, ελάχιστος). 
ηλεκτρολόγος (α): ιλεκτρολόγο, ο 
 π.χ. νταά νι αβιλό ο ιλεκτρολόγο; = 
ακόµα δεν ήρθε ο ηλεκτρολόγος; 
ηλεκτρολόγος (β): αλικτιρικτσίο, ο 
(αλιτιρίκο, ο = φως (το φωτιστικό 
µέσο) 
 π.χ. µουλέ ε αλιτιρίκορα = 
έσβησαν τα φώτα). 
ηλεκτρόφωνο (το τζουκ µποξ): 
λικτρόφονο και λιτρόφονο, ο 
 π.χ. νι µπασσέλ ο λικτρόφονο = δεν 
ηχεί (παίζει) το τζουκ µποξ. 
ηλιακός (επίθ.): κχαµέσκο,-ι. 
ηλιέλαιο : τσεκερνταβένγκο-κχιλ, ο 
(= σποριών λάδι, τσεκερντάβα = 
σπόρι). 
ηλικία (α): τραηµάσκε-µπροσσά,ε 
(= ζωής χρόνια). 
ηλικία (β): µπροσσά (= χρόνια) και 
µπρεσσά, ε (= χρόνια) 
 π.χ. καζόµ σι κε µπροσσά; = τι 
ηλικία έχεις; (κυριολ. πόσα είναι τα 
χρόνια σου;) 
ηλικιωµένος (επίθ.): µπαρέ-
µπροσσένγκο,-ι  
 π.χ. µπαρέ-µπροσσένγκο σι λακό 
πφαλ. = ηλικιωµένος είναι ο 
αδερφός της. 
 (µπαρέ-µπροσσένγκο κυριολ. = 
µεγαλόχρονος*). 
 Αντίθ. τερνό = νέος 
ηλικιώνοµαι (αµετβ. ρ.): µπαρέ-
µπροσσένγκο(-ι)-κερντιάβ (= 
µεγάλων χρόνων γίνοµαι). 
ηλιόλουστος (επίθ.): κχαµαλό,-ί  
 π.χ. κχαµαλό γκιβέ = ηλιόλουστη 
µέρα.     
ήλιος : κχαµ, ο  
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 π.χ. (φράση) ο κχαµ ικλέλ 
σάορενγκε = ο ήλιος βγαίνει για 
όλους, (όρκος) τε πφαµπαρέλ µαν ο 
κχαµ, τε πφενάβα χοχαηπέ = να µε 
κάψει ο ήλιος, αν λέω ψέµα, 
τσαλαντά µαν ο κχαµ α(ν)ντό µο 
σσορό = µε βάρεσε ο ήλιος µες στο 
κεφάλι µου, ο κχαµ ικλιλό, νταά 
πασστός; = ο ήλιος βγήκε, ακόµη 
κοιµάσαι; 
 (υποκ.) κχαµορό, ο. 
ηµέρα : γκιβέ, γκιέ και γκιές, ο 
 π.χ. [στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«ο µιλάι» (= το καλοκαίρι)] ο γκιές 
κα ρόντεν πο µαρνό κοτέ κάι 
αρακχέν λες ε τσιρικλά, η ρατ νά κα 
πασσλόν, κα κχελέν, κα γκιλάµπεν, 
πι χολί ε γιβε(ν)ντέσταρ κα ικαλέν 
= την ηµέρα θα ψάχνουν το ψωµί 
τους εκεί που το βρίσκουν τα 
πουλιά, τη νύχτα δε θα κοιµούνται, 
θα χορεύουν, θα τραγουδούν, το 
θυµό τους απ’ το χειµώνα θα 
βγάλουν, κάι σάνας γκαντιµπόρ 
γκιβεσά; = πού ήσουν τόσες 
ηµέρες; 
 Αντίθ. ρατ και ρακί = νύχτα  
(οµόηχο ρατ = αίµα). 
ηµερήσιος (επίθ.): γκιβεσέσκο,-ι  
 π.χ. γκιβεσέσκι µπουκί = ηµερήσια 
δουλειά. 
 Αντίθ. ρακιάκο = νυχτερινός. 
ηµεροµηνία : γκιβέ, γκιέ, γκιές και 
γκες, ο (κυριολ. µέρα) 
 π.χ. σαό γκιβέ µπιά(ν)ντιλάν; = 
ποια µέρα (ηµεροµηνία) 
γεννήθηκες; 
ηµίωρος (επίθ.): οπασσέ-
σαατέσκο,-ι (= µισής ώρας). 
ηπατίτιδα (α): ιπατίτιδα και 
ιπατίτιντα, η. 
ηπατίτιδα (β): σαρϋλΰκο, ο 
(κυριολ. κιτρινάδα). 
ήπιος (για πρόσωπο) (επίθ.): 
γιαµάνι, -κα 

 π.χ. µπουτ γιαµάνι σι λακό ροµ = 
πολύ ήπιος είναι ο άνδρας της. 
 Συνών. γιαβάσσι = ήσυχος, 
σιγανός, σιγά, λατσχέ-γκέσκο και 
λατσχέ-γκιόσκο = καλόψυχος. 
 Αντίθ. νασούλ, φενά = κακός, 
µπενγκαλό, µπενγκιαλό = 
διαβολεµένος, διαβολικός. 
ηπιότητα (προσώπου): 
γιαµα(ν)νούκο, ο. 
ηρεµία : ιρεµία, η 
 π.χ. µι ιρεµία µανγκάβ τε αρακχάβ 
= την ηρεµία µου θέλω να βρω. 
ηρεµώ (αµετβ. ρ.): ιρεµισάαβ 
 π.χ. ροβντάς, ροβντάς, ιρεµισάιλο 
= έκλαψε, έκλαψε, ηρέµησε, σαρ τε 
ιρεµισάαβ, κάνα ασσουνάβ 
γκαντισαβέ όρµπες; = πώς να 
ηρεµήσω, όταν ακούω τέτοια λόγια; 
ηρεµώ (µετβ. ρ.): ιρεµισαράβ 
 π.χ. ιρεµισάρ λες, τε να κερέλ κάι 
εκ ζαράρι = ηρέµησέ τον, να µην 
κάνει καµιά ζηµιά. 
ηρωίνη : ιροήνι και παρνί, η (παρνί 
κυριολ. άσπρη) 
 π.χ.  χαλά λε η παρνί = τον έφαγε η 
άσπρη (ηρωίνη). 
ήσυχα : (βλ. φρόνιµα). 
ησυχάζω (αµετβ. ρ.): ισιχασάαβ 
 π.χ. πάλε ροβέλ καβά χουρντό; 
νταά ιν ισιχασάιλο; = πάλι κλαίει 
αυτό το παιδί; ακόµα δεν ησύχασε;  
ησυχάζω (α) (µετβ. ρ.): 
ισιχασαράβ 
 π.χ. τζα ισιχασάρ κε τσχαές, πε 
ντεάκε ροβέλ = πήγαινε να 
ησυχάσεις τον γιο σου, για τη µάνα 
του κλαίει. 
ησυχάζω (β) (αµετβ. ρ.): ραάτι-
ατσχάβ (= ήσυχος, -η µένω) 
 π.χ. σαρ τε ατσχάβ-ραάτι κατάρ κε 
χουρντένγκε σέζορα; = πώς να 
ησυχάσω από των παιδιών σου τις 
φωνές; 
ησυχία : ισιχία, η 
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 π.χ. κέρεν ισιχία, ο χουρντό 
πασστόλ = κάντε ησυχία, το παιδί 
κοιµάται, χασαρντόµ µι ισιχία, σαρ 
αβιλόµ κατέ = έχασα την ησυχία 
µου, καθώς ήρθα εδώ.  
 Αντίθ. γκυρι(ν)τία και γκυρι(ν)τάβα 
= θόρυβος. 
ήσυχος (α) (άνθρωπος, ζώο) 
(επίθ.): γιαβάσσι-κα και (άκλ. 
επίθ.) γιαβάσσι 
 π.χ. γιαβάσσι σι λακό ροµ, νάι 
φενά = ήσυχος είναι ο άνδρας της, 
δεν είναι κακός, γιαβάσσκα σι 
λεσκί ροµνί, νάι τσινγκαραλί = 
ήσυχη είναι η γυναίκα του, δεν 
είναι καυγατζού, γιαβάσσι σι καγιά 
τσχορί = ήσυχη είναι αυτή η 
κοπέλα, γιαβάσσι σι ο τζουκέλ, νι 
ντα(ν)νταλέλ = ήσυχος είναι ο 
σκύλος, δεν δαγκώνει. (γιαβάσσι 
σ.α. σιγανός, σιγανά, σιγά π.χ. 
γιαβάσσι τζα οπρά ντροµ = σιγά 
πήγαινε πάνω στο δρόµο. Αντίθ. 
τσαµπούκι = γρήγορα, σσεβίκι = 
γρήγορα, σβέλτα, γρήγορος, σβέλτος. 
Συνών. πολοκό, ουσούλ = σιγά) 
 Αντίθ. φενά και νασούλ = κακός 
(βλ. και σιγά (Γ), σιγανός). 
ήσυχος (β) (άκλ. επίθ., επίρρ. και 
ουσ.): ραάτι (σ.α. άνετα, άνετος, 
άνεση) 
 π.χ. ραάτι σοµ ακανά κάι 
εβλε(ν)ντί µο τσχαβό = ήσυχος 
είµαι τώρα που παντρεύτηκε ο γιος 
µου. 
 Αντίθ. ραα(τ)σΰζι = ανήσυχος, 
ανήσυχα, άβολος, άβολα. 
ήττα : ενιλµέκο, ο 
 Αντίθ. ενµέκο = νίκη. 
ηττηµένος (άκλ. επίθ.): ενιλµίσσι 
και ενίκι  
ηττώµαι (αµετβ. ρ.): ενιλίαβ (= 
νικιέµαι) 
 π.χ. νασστί ενιλίορ = δεν µπορεί να 
ηττηθεί. 
 Αντίθ. ενίαβ = νικώ. 

ηφαίστειο (α): πάρα, η. 
ηφαίστειο (β): γιαγκαλό-µπαλκάνο 
και γιαγκαλό-βοςς, ο (κυριολ. 
φλογερό βουνό). 
ηχείο : ιχίο, ο 
 π.χ. µποζούκι σι ε ιχία, ο(ν)ντάν νι 
µπασσέν σσουκάρ = χαλασµένα 
είναι τα ηχεία, γι’ αυτό δεν ηχούν 
ωραία (καλά). 
ηχηρότητα : µπασσι(ν)ντιπέ, ο. 
ηχητικά (επίρρ.): µπασσιµάσα (= 
µε ήχο). 
ηχητικός (επίθ.): µπασσιµάσκο, -ι 
ήχηση : (βλ. ήχος). 
ήχος (α): µπασσιπέ, ο  
 (βλ. και αµετβ. ηχώ).  
ήχος (β): σέζι, η, σέζι, ο  και λαλί, 
η (κυριολ. φωνή) 
 π.χ. σσουκάρ σέζι ικαλέλ καβά 
τεήπι κάι λιόµ = ωραίο ήχο βγάζει 
αυτό το µαγνητόφωνο που πήρα. 
ηχώ (αµετβ. ρ.): µπασσάβ  
 (το αµετβ. ρήµα µπασσάβ 
παρουσιάζει ευρεία χρήση. 
Χρησιµοποιείται για να δηλώσει 
ήχους που παράγουν ορισµένα ζώα 
και πράγµατα) 
 π.χ. µπασσέν ε καµπάνε = ηχούν οι 
καµπάνες, µπασσέλ ο τεήπι = ηχεί 
(παίζει) το µαγνητόφωνο, µπασσέλ 
ο ράντιο = ηχεί (παίζει) το 
ραδιόφωνο, ιν µπασσέλ σουκάρ ο 
µπουζούκι = δεν ηχεί (παίζει) καλά 
το µπουζούκι, µπασσέλ ο ουντάρ = 
ηχεί (τρίζει) η πόρτα, µε πορά 
µπασσέν κατάρ η µποκ = τα έντερά 
µου ηχούν (γουργουρίζουν) από την 
πείνα, µπασσέν ε τσουκελά = ηχούν 
(γαυγίζουν) τα σκυλιά, µπασσέν ε 
τσιρικλά = ηχούν (κελαηδούν) τα 
πουλιά, µε κανά µπασσέν = τα 
αφτιά µου ηχούν (βουΐζουν), νι 
µπασσέλ η κόρνα = δεν ηχεί η 
κόρνα, γκιβεσάιλο, ε µπασσνέ 
µπασσέν =ξηµέρωσε, οι κόκορες 
ηχούν (λαλούν). 



 185

 [Από το ρήµα αυτό παράγονται τα 
ουσιαστικά µπασσνό, ο (= 
κόκορας), µπασσνορό, ο (= 
κοκοράκι) και µπασσιπέ, ο (= ήχος, 
ήχηση)]. 
ηχώ (µετβ. ρ.): µπασσαλάβ (= 
κάνω κάτι να ηχεί, να παράγει ήχο). 
 π.χ. τζανές τε µπασσαλές αρµόνιο; 
ξέρεις να παίζεις αρµόνιο; σόσκε 
µπασσαλές ο τεήπι; ε χουρντέ 
πασστόν = γιατί παίζεις το 
µαγνητόφωνο; τα παιδιά 
κοιµούνται.  
 [Το ρήµα αυτό µε το πέρασµα του 
χρόνου έχει πάρει και την έννοια 
οργανοπαικτώ* (= παίζω µουσικό 
όργανο). Από το εν λόγω ρήµα 
παράγεται το ουσιαστικό 
µπασσαλιπέ (= οργανοπαιξία, 
παίξιµο µουσικού οργάνου)]. 


