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Θ
θα (µορ.): κα  
 π.χ. κα αβάβ µε ντα = θα έρθω κι 
εγώ, κα τζάβταρ = θα φύγω, ιν κα 
κερντόλ = δεν θα γίνει. 
θάβοµαι (αµετβ. ρ.): πραχοσάαβ 
και πραχοσάβαβ. 
θάβω (µετβ. ρ.): πραχοσαράβ 
 π.χ. (µτφ.) πραχοσαρντέ η 
µεσελάβα = θάψανε την υπόθεση, 
κάνα κα πραχοσαρέν ε µουλέ; = 
πότε θα θάψετε τον νεκρό; 
θάλαµος: οντάια, η (προφ. µε 
συνίζηση ια), (οντάια κυριολ. = 
δωµάτιο). 
θάλασσα: ντενίζι, ο 
 π.χ. τζαβ κάι ντενίζι = πάω στη 
θαλασσα. 
 Αντίθ. πφου = γη, ξηρά, στεριά. 
θαλασσί (το): ντενιζέσκο-ρένκι, ο 
(= θαλασσινό χρώµα) 
 Συνών. µαβί = γαλάζιος, µπλε. 
θαλασσινός (επίθ.): ντενιζέσκο-ι 
 π.χ. ντενιζέσκο παΐ = θαλασσινό 
νερό, ντενιζέσκο µατσχό = 
θαλασσινό ψάρι. 
θαλάσσιος (επίθ.): ντενιζέσκο, -ι 
(βλ. και θαλασσινός) 
 Αντίθ. πφουϊάκο = στεριανός, 
χερσαίος, γήινος. 
θαλασσόνερο: ντενιζέσκο-παΐ και 
ντενιζέσκο-παΐ, ο (προφ. µε 
συνίζηση αι). 
θαµµένος (µτχ.): πραχοσαρντό-ί 
 π.χ. πραχοσαρντό γκάλµπενο = 
θαµµένο χρυσάφι, πραχοσαρντό σι 
ο µουλό = θαµµένος είναι ο νεκρός. 
 Αντίθ. µπιπραχοσαρντό = άθαφτος. 
θάµνος: τσαλία, η 
 π.χ. γκαράντιλο παλά τσαλίε = 
κρύφτηκε πίσω από τους θάµνους. 
θαµνοειδής: (βλ. θαµνώδης). 
θαµνώδης (επίθ.): τσαλιάκο,-ι. 
θαµπά (επίρρ.): τονούκι  

 π.χ. τονούκι σικάντολ = θαµπά 
φαίνεται. 
 (βλ. και θαµπός). 
θαµπάδα: τονουκλούκο, ο. 
θαµπερός: (βλ. θαµπός). 
θαµπός (άκλ. επίθ.): τονούκι 
 π.χ. τονούκι σι ε τζάµορα, κόσλεν 
= θαµπά είναι τα τζάµια, σκούπισέ 
τα. 
θαµπότητα: (βλ. θαµπάδα).  
θαµπώνω (µετβ. ρ.): τονούκι-
κεράβ (= θαµπό κάνω). 
 Αντίθ. σσϋρλάκι-κεράβ = γυαλίζω 
µετβ. 
θαµπώνω (αµετβ. ρ.): τονούκι-
κερντιάβ (= θαµπός γίνοµαι). 
 Αντίθ. σσϋρλάκι-κερντιάβ = 
γυαλίζω  
αµετβ. 
θανατικός: (βλ. θανατηφόρος) 
θανάσιµος: (βλ. θανατηφόρος) 
θανατηφόρος (επίθ.): µεριµάσκο, -
ι 
 π.χ. µεριµάσκο τσαλαηπέ σας καβά 
= θανατηφόρο χτύπηµα ήταν αυτό. 
 Συνών. µουνταριµάσκο (= για 
σκότωµα), δολοφονικός, φονικός. 
θάνατος: µεριπέ, ο 
 π.χ. σικνό µπαρό ιν ντικχέλ ο 
µεριπέ = µικρό µεγάλο δεν βλέπει ο 
θανατος, κατάρ ο µεριπέ ουσστιλό· 
ε ντοκτόρα πφενένας κάι κα µερέλ 
= από τον θάνατο σηκώθηκε· οι 
γιατροί έλεγαν πως θα πεθάνει, ο 
µεριπέ παλά αµαρέ ντουµέ τασσίας 
λε = το θάνατο πίσω από τις πλάτες 
µας τον κουβαλάµε. 
 Αντίθ. τραηπέ = ζωή. 
θανάτωµα: µουνταριπέ, ο (= 
σκότωµα, νέκρωµα, σβήσιµο). 
θανατωµένος (µτχ.): µουνταρντό,-ί 
(= σκοτωµένος, σβησµένος, 
νεκρωµένος). 
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θανατώνοµαι (αµετβ. ρ.): 
µουντάρντιαβ (= σκοτώνοµαι, 
δολοφονούµαι). 
θανατώνω (µετβ. ρ.): µουνταράβ 
(= σκοτώνω, σβήνω µετβ., νεκρώνω 
µετβ.). 
θανάτωση: (βλ. θανάτωµα).  
θαρραλέος (επίθ.): τζεσαρετλίο,-
ίκα. 
 π.χ. τζεσαρετλίο σι ιν τρασσάλ = 
θαρραλέος είναι δεν φοβάται 
 Συνών. µπιτρασσανό = άφοβος. 
 Αντίθ. τρασσανό = φοβητσιάρης. 
θαρρεύω (αµετβ. ρ.): τζεσαρέτι-
λαβ (= θάρρος παίρνω). 
θαρρεύω (µετβ. ρ.): τζεσαρέτι-
νταβ (= θάρρος δίνω). 
θάρρος: τζεσαρέτι, ο 
 π.χ. νά χασάρ κο τζεσαρέτι = µην 
χάνεις το θάρρος σου. 
 Αντίθ. τραςς = φόβος, τρόµος. 
θαρρώ: (βλ. νοµίζω). 
θαύµα: Ντεβλέσκι-µπουκί, η (= 
έργο Θεού). (µπουκί = δουλειά, 
επάγγελµα, εργασία). 
θαυµάσια: (βλ. υπέροχα) 
θαυµάσιος: (βλ. υπέροχος) 
θαφτός: (βλ. θαµµένος). 
θάψιµο: πραχοσαριπέ, ο. 
θέα: σεηρλίκο, ο. 
 π.χ. σσουκάρ σεηρλίκο σι καλέ 
κχερέ = ωραία θέα έχει αυτό το σπί- 
τι. 
θέαµα: σεήρι, ο 
 π.χ. βον χάνασπες, καβά παλέ 
σεήρι ντικχέλας πέσκε = αυτοί 
µάλωναν, αυτός πάλι θέαµα έβλεπε. 
θεαµατικός (επίθ.): σεηρέσκο,-ι. 
θεαµατικότητα: σεηρτζιλίκο, ο. 
θεατής: σεηρτζίο, ο (θηλ. 
σεηρτζίκα, η). 
θέατρο: θέατρο, ο 
 π.χ. γκελόµ κάι θέατρο ιρακί = 
πήγα στο θέατρο εχθές, θέατρο 
κχελέλ αµένσα = θέατρο παίζει µε 
µας, (δηλ. µας κοροϊδεύει). 

θεία: µπιµπί, η  
 π.χ. αβιλί µι µπιµπί = ήρθε η θεία 
µου, µπουτ σεβίαβ µε µπιµπά = 
πολύ αγαπώ τη θεία µου. 
θεϊκός (επίθ.): Ντεβλικανό,-ί και 
Ντεβλέσκο,-ι 
 π.χ. Ντεβλικανό ζουραλιπέ = θεϊκή 
δύναµη. 
θείος: κάκο, ο  
 π.χ. τζαβ κάι µο κάκο = πάω στον 
θείο µου. 
θειούλης: κακορό, ο. 
θείτσα: µπιµπορί, η. 
θέληµα: µανγκιπέ, ο (=  θέληση, 
αγάπη, ζήτηση, επιθυµία, σ.α. 
ζητιανιά) 
 π.χ. µε κερντόλ ε Ντεβλέσκο 
µανγκιπέ = ας γίνει το θέληµα του 
Θεού. 
θεληµατικά (επίρρ.): µανγκιµάσα 
(βλ. και εσκεµµένα). 
 Αντίθ. µπιµανγκιµάσα = άθελα. 
θεληµατικός (επίθ.): 
µανγκι(ν)ντό,-ί και µανγκλι(ν)ντό,-
ί. 
Αντίθ. µπιµανγκι(ν)ντό = αθέλητος. 
θεληµατικώς: (βλ. θεληµατικά). 
θέληση: µανγκιπέ και µανγκλιπέ, ο  
 π.χ. κάνα σι µανγκιπέ, σάορε 
κερντόν = όταν υπάρχει θέληση, 
όλα  
γίνονται. (βλ. και αγάπη, ζήτηση, 
επιθυµία). 
θέλω (µετβ. ρ.): µανγκάβ 
 π.χ. σο µανγκές µά(ν)νταρ; = τι 
θέλεις από µένα; µανγκάβ τε 
τζάβταρ = θέλω να φύγω, µανγκέλ 
τε ορµπισαρέλ τούσα = θέλει να 
σου µιλήσει, σο µανγκές τε λαβ 
τουκέ; = τι θέλεις να σου πάρω; 
(σ.α. ζητιανεύω, χρειάζοµαι). 
 (βλ. και αγαπώ, ζητώ, επιθυµώ). 
θεµέλιο: τεµέλι, ο 
 π.χ. ε κχερέσκε τεµέλα σι ζουραλέ 
= του σπιτιού τα θεµέλια είναι γερά. 
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θεµελιώνω (µετβ. ρ.): τεµέλα-
τσχαβ (θεµέλια ρίχνω). 
θεολογώ (αµετβ. ρ.): Ντεβλέσκι-
όρµπα-κεράβ ( = Θεού λόγο κάνω). 
θεοπάλαβος (άκλ. επίθ.): µπουτ-
παλοκάν (= πολύ παλαβός). 
θεοποιηµένος (µτχ.): Ντεβλαρντό, 
-ί. 
θεοποίηση: Ντεβλαριπέ, ο. 
θεοποιώ (µετβ. ρ.): Ντεβλαράβ. 
Θεός: Ντελ, ο 
 π.χ. (ευχή) ο Ντελ σαστιπέ ντα 
ζουραλιπέ τε ντελ τουτ = ο Θεός 
υγεία και δύναµη να σου δώσει, 
(ευχή) ο Ντελ τε πφουραρέλ τουµέν 
εκχέ σσαρα(ν)ντέστε = (ευχή σε 
νεόνυµφους) ο Θεός να σας γεράσει 
σε ένα µαξιλάρι, (ευχή) ο Ντελ 
µπαχ τε ντελ τουτ = ο Θεός τύχη να 
σου δώσει, (ευχή) τζα Ντεβλέσα = 
(ευχή γι’ αυτόν που φεύγει) πήγαινε 
µε τον Θεό, (ευχή) άτσεν Ντεβλέσα 
= (ευχή γι’ αυτούς που µένουν) 
µείνετε µε τον Θεό, (ευχή) χαν 
Ντεβλέσα = (ευχή απ’ αυτόν που 
καλείται να φάει και ευγενικά δε 
συµµετέχει) φάτε µε το Θεό, 
(φράση) ο Ντελ µπαρό σι, νά 
τρασσά = ο Θεός µεγάλος είναι, µη 
φοβάσαι, (φράση) ο Ντελ γκογκί τε 
ντελ λε = ο Θεός µυαλό να του 
δώσει.  
 (στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου) 
«σεράς ε Ντεβλέ σάντε κάνα 
ντουκχάς» (= θυµόµαστε το Θεό 
µόνο όταν πονάµε), τσορέ-
γκογκιένγκε µανουσσά τε τζανάσας 
σο ασσουγκιαρέλ αµέν, κάνα κα 
ροβέλ ο Ντελ κατάρ πι χολί = 
φτωχό- 
µυαλοι άνθρωποι να ξέραµε τι µας 
περιµένει, όταν θα κλάψει ο Θεός 
από το θυµό του. 
θεότητα: Ντεβλιπέ, ο 
 π.χ. µε µο Ντεβλιπέ τζανάβας, βο 
παλέ µανγκέλας τε χοχαβέλ µαν = 

εγώ τη θεότητά µου ήξερα (του 
έκαµνα παρέα µε ειλικρίνεια), 
αυτός πάλι ήθελε να µε ξεγελάσει,  
µε µε Ντεβλιµάσα ορµπισαράβ 
λεσκέ, βο παλέ παλάλ µά(ν)ντε µο 
λιµόρι αναβέλ = εγώ µε τη θεότητά 
µου (µε την αγνή µου την ψυχή, 
απονήρευτα) του µιλάω, αυτός πάλι 
από πίσω µου το µνήµα µου σκάβει 
(επιδιώκει να µου κάνει κακό). 
(Στις φράσεις: µε µο Ντεβλιπέ 
τζανάβας = εγώ την θεότητά µου 
ήξερα, µε µε Ντεβλιµάσα = εγώ µε 
τη θεότητά µου, η λέξη Ντεβλιπέ 
χρησιµοποιείται µτφ. για να 
δηλώσει ειλικρίνεια, αγνότητα, 
απονηρεψιά, καλοπροαίρετη 
διάθεση) 
θεοτικός (επίθ.): Ντεβλιµάσκο, -ι. 
θεότρελος (επίθ.): µπουτ-ντιλό,-ί  
 (= πολύ τρελός). 
Θεούλης: Ντεβλορό και Ντελορό, 
ο 
 π.χ. (κατάρα) ε Ντελορέσταρ τε 
αρακχές λα = απ’ το Θεούλη να τη 
βρεις. 
θεοφοβία: Ντεβλέσκι-τραςς, η. 
θεραπεία: σασταριπέ, ο (βλ. και 
ολοκλήρωση). 
 Συνών. λατσχαριπέ = γιατρειά, 
καλυτέρευση. 
θεραπευµένος (µτχ.): σασταρντό,-ί 
(βλ. και ολοκληρωµένος). 
θεραπεύοµαι (αµετβ. ρ.): 
σαστάρντιαβ 
 π.χ. ζόρι σαστάρντολ καβά 
νασφαλιπέ = δύσκολα θεραπεύεται 
αυτή η αρρώστια.  
  (βλ. και ολοκληρώνοµαι). 
 Συνών. λατσχάρντιαβ = 
καλυτερεύω αµετβ., γιατρεύοµαι. 
θεραπευτικός (επίθ.): 
σασταριµάσκο,-ι και σασταρικανό, 
-ί 
 π.χ. σασταριµάσκε ντραπά = 
θεραπευτικά φάρµακα. 
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θεραπεύω (µετβ. ρ.): σασταράβ  
 (βλ. και ολοκληρώνω). 
 Συνών. λατσχαράβ = γιατρεύω, 
καλυτερεύω µετβ. 
θεριζοαλωνιστική µηχανή: 
κο(µ)µπίνα, η 
 π.χ. η κο(µ)µπίνα µαρέλ ο γκιβ = η 
θεριζοαλωνιστική µηχανή δέρνει 
(θερίζει) το σιτάρι. 
θερίζω (α) (µε δρεπάνι) (µετβ. ρ.): 
οράκο-τσχινάβ. 
θερίζω (β) (µε θεριστική µηχανή) 
(µετβ. ρ.): µαράβ (= δέρνω, βλ. και 
φράση στο λήµµα 
θεριζοαλωνιστική µηχανή). 
θερινός (επίθ.): µιλαέσκο,-ι 
 π.χ. µιλαέσκε πατέ = θερινά ρούχα 
 (βλ. και καλοκαιρινός). 
 Αντίθ. γιβε(ν)ντέσκο = χειµερινός. 
θέρισµα: οράκο, ο. 
θεριστής: ορακτσίο, ο και θηλ. 
ορακτσίκα, η. 
θερµαίνοµαι (αµετβ. ρ.): τατιάβ 
(παθητική διάθεση, κυριολ. 
ζεσταίνοµαι) 
 π.χ. µπουτ τατιλί ε τοµαφιλέσκι 
µάκινα = πολύ θερµάνθηκε του 
αυτοκινήτου η µηχανή (ταταράµαν 
µέση διάθεση ή αυτοπαθής διάθεση 
= ζεσταίνω τον εαυτό µου, 
ζεσταίνοµαι π.χ. τζα, τατάρτουτ 
πασσά σόµπα = πάνε, ζεστάσου 
κοντά στη θερµάστρα). 
 Αντίθ. σσουντριάβ = κρυώνω 
αµετβ., ψυχραίνοµαι, σσιλάβαβ και 
σσΰλάβαβ = κρυώνω αµετβ. µόνο 
για προσ.  
θερµαίνω (µετβ. ρ.): ταταράβ  
 (βλ. και ζεσταίνω µετβ.). 
 Αντίθ. σουντραράβ = ψυχραίνω, 
κρυώνω µετβ. 
θέρµανση: (βλ. ζέσταµα). 
θερµαντικός (επίθ.): 
ταταριµάσκο,-ι. 
θερµάστρα: (βλ. σόµπα). 

θερµοκήπιο: µπατσάβα, η (κυριολ. 
περιβόλι) και θερµοκίπιο, ο  
 π.χ. µπουκί-κεράβ και µπατσάβε = 
δουλεύω στα θερµοκήπια. 
θερµόµετρο: θερµόµετρο, ο 
 π.χ. ντε ο θερµόµετρο, ε χουρντέ 
πιρετό σι = δώσε το θερµόµετρο, το 
παιδί πυρετό έχει. 
θερµός (επίθ.): τατό,-ί 
 π.χ. τατί µπαλβάλ = θερµός αέρας. 
 (βλ και ζεστός). 
 Αντίθ. σουντρό = κρύος, ψυχρός. 
θερµότητα: τατιπέ,ο (= ζέστη). 
θέση: τχαν, ο 
 π.χ. (φράση) κχελάβ τουτ κατάρ κο 
τχαν = κουνήσου από τη θέση σου, 
κα τζαβ µε κάι κο τχαν = θα πάω  
εγώ στη θέση σου, ιν ρακχαντόµ  
τχαν κάι λεοφορίο, νασστί κα τζαβ 
= δεν βρήκα θέση στο λεωφορείο, 
δεν θα µπορέσω να πάω. 
 (βλ. και µέρος, τόπος, περιοχή, 
οικόπεδο).  
θεσούλα: τχανορό, ο. 
 (βλ. και οικοπεδάκι). 
 π.χ. µπεςς κάι κο τχανορό = κάτσε 
στην θεσούλα σου.  
Θεσσαλονίκη: Σελανίκο, ο 
 π.χ. τζαβ κάι Σελανίκο = πάω στην 
Θεσσαλονίκη, κατάρ Σελανίκο σεµ 
= από την Θεσσαλονίκη είµαι. 
Θεσσαλονικιός: Σελανικλίο, ο. 
Θεσσαλονικιά: Σελανικλίκα, η. 
θέτοµαι (αµετβ. ρ.): τχάµαν και 
τχοντιάβ (= τοποθετούµαι, βάζοµαι) 
(οµόηχο = πλένοµαι, λούζοµαι) 
θέτω (µετβ. ρ.): τχαβ (= τοποθετώ, 
βάζω ) (οµόηχο = πλένω, λούζω, 
κλωστή) 
 π.χ. µιρνό ντέρτι κάι κενάρι τχος λε 
= το δικό µου βάσανο στην άκρη το 
θέτεις (δηλ. δεν ενδιαφέρεσαι). 
θεωρώ (µετβ. ρ.): τζανάβ (σ.α. 
ξέρω, γνωρίζω, νοµίζω) 
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 π.χ. τζανάβας λε µο αµάλ αµά 
χοχαντά µαν = τον θεωρούσα φίλο 
µου αλλά µε ξεγέλασε. 
θηλάζω (αµετβ. ρ.): τσουτσί-παβ 
(= βυζί πίνω) 
 π.χ. νταά κο χουρντό τσουτσί-πελ; 
= ακόµη το µωρό σου θηλάζει; 
θηλάζω (µετβ. ρ.): τσουτσί-νταβ (= 
βυζί δίνω) 
 π.χ. τσουτσί-ντελ πε χουρντέ = 
θηλάζει το µωρό της. 
θήλασµα: τσουτσίντιιπέ, ο (= 
δόσιµο βυζιού, προκειµένου για τη 
µητέρα) και τσουτσίπιιπέ, ο (= 
πόση βυζιού, προκειµένου για το 
βρέφος). 
θηλή: (βλ. ρώγα). 
θηλιά: κό(µ)µπο, ο (κυριολ. 
κόµπος) 
 π.χ. κεράβ κό(µ)µπο κάι µε 
κορντόια για τε πφά(ν)νταβ λεν = 
κάνω θηλιά στα κορδόνια µου για 
να τα δέσω. 
θηλυκό (το): (βλ. γυναίκα). 
θηλυκός (επίθ.): τζουβλικανό,-ί 
 π.χ. τζουβλικανό αλάβ = θηλυκό 
όνοµα. 
 (βλ. και γυναικείος). 
 Αντίθ. µρουσσικανό = αρσενικός, 
ανδρικός. 
θηλυκότητα: τζουβλιπέ, ο. 
θηλυπρέπεια: τζουβλιαριπέ, ο 
 Αντίθ. µρουσσικανιπέ = 
ανδροπρέπεια. 
θηλυπρεπής: τζουβλιάρι, ο (σ.α. 
γυναικάς). 
θηρίο: µαλικάτι, ο. 
θηριώδης (επίθ.): µαλικατέσκο, -ι. 
θηριωδία: µαλικατλούκο, ο (σ.α. 
κτηνωδία) 
 π.χ. σικαντάν κο µαλικατλούκο, 
µπιλατζανέα! = έδειξες την 
θηριωδία σου, αδιάντροπε! 
θησαυρίζοµαι: (βλ. πλουτίζω 
αµετβ.). 
θησαυρίζω: (βλ. πλουτίζω µετβ.). 

θησαύρισµα: (βλ. πλουτισµός). 
θησαυρισµένος: (βλ. 
πλουτισµένος). 
θησαυρισµός: (βλ. πλουτισµός). 
θησαυρός: (βλ. χρυσό, πλούτος). 
θητεία (στρατιωτική): ασκερλίκο, 
ο (κυριολ. στρατός) 
 π.χ. κα κεράβ µο ασκερλίκο = θα 
κάνω (υπηρετήσω) την στρατιωτική 
µου θητεία 
θλίβοµαι: (βλ. στεναχωριέµαι). 
θλίβω: (βλ. στεναχωρώ). 
θλιµµένος: (βλ. στεναχωρηµένος). 
θλίψη: (βλ. στεναχώρια, σπασµένη 
ψυχή). 
θολά (επίρρ.): µπουλανΰκι (σ.α. 
θολός, βλ. και θολός) 
 π.χ. µπουλανΰκι ντικχάβ κατάρ µι 
τσατσέ γιακ = θολά βλέπω από το 
δεξί µου µάτι. 
θολός (άκλ. επίθ.): µπουλανΰκι 
 π.χ. µπουλανΰκι παΐ = θολό νερό. 
θολότητα: µπουλανϋκλΰκο, ο. 
θόλωµα: µπουλανµάκο, ο. 
θολώνω (αµετβ. ρ.): µπουλανίαβ 
 π.χ. µπουλα(ν)ντΰ λεσκί γκογκί, ιν 
τζανέλ σο κερέλ = θόλωσε το 
µυαλό του, δεν ξέρει τι κάνει. 
θολώνω (µετβ. ρ.): µπουλανΰκι-
κεράβ (= θολό κάνω). 
θόρυβος (α): γκυρι(ν)τία, η (το υ 
προφ. όπως το γαλλικό u) και 
γκυρι(ν)τάβα, η 
 π.χ. νά κέρεν γκυρι(ν)τία, ε 
χουρντέ πασστόν = µην κάνετε 
θόρυβο τα παιδιά κοιµούνται, 
ζαλισάιλο µο σσορό κατάρ η 
γκυρι(ν)τία = ζαλίστηκε το κεφάλι 
µου απ’ τον θόρυβο. 
 Αντίθ. ισιχία = ησυχία. 
θόρυβος (β): λαλί, η, σέζι, η και 
σέζι, ο (κυριολ. φωνή, σ.α. ήχος) 
 π.χ. κάταρ αβέλ καβά σέζι; = από 
πού έρχεται αυτός ο θόρυβος; 
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θορυβώ (α) (µετβ. ρ.): γκυρι(ν)τία-
κεράβ (= το υ προφ. όπως το 
γαλλικό u), (θόρυβο κάνω). 
θορυβώ (β) (µετβ. ρ.): 
γκυρι(ν)τάβα-κεράβ (το υ προφ. 
όπως το γαλλικό u) (= θόρυβο 
κάνω). 
θορυβώ (γ) (µετβ. ρ.): λαλί-κεράβ 
και σέζι-κεράβ (κυριολ. φωνή 
κάνω) 
 π.χ. νά κερ σέζι, τε ασσουνάβ σο 
πφενέλ = µη θορυβείς, ν’ ακούσω τι 
λέει. 
θορυβώδης (επίθ.): γκυρι(ν)τιάκο, 
-ι και γκυρι(ν)ταβάκο,-ι (το υ προφ. 
όπως το γαλλικό u). 
θορυβωδώς (επίρρ.): 
γκυρι(ν)τιάσα και γκυρι(ν)ταβάσα 
(το υ προφ. όπως το γαλλικό u). 
θρανίο: τραπέζι, ο  
 π.χ. κον λιά µο καλέµο κατάρ µο 
τραπέζι; = ποιος πήρε το µολύβι 
µου από το θρανίο µου; 
θράσος: ύζι, ο (το υ προφ. όπως το 
γαλλικό u) 
 π.χ. σορά κατάρ καλά κάι κερντάν 
µανγκέ, σίτουτ ο ύζυ τε αβές κάι µο 
κχερ ντα; = µετά απ‘ αυτά που µου 
έκαµες, έχεις το θράσος να έρχεσαι 
και στο σπίτι µου; 
θραύοµαι (αµετβ. ρ.): πφαγκιάβ 
και πφαγκί(ν)ντιαβ (βλ. και αµετβ. 
σπάζω, πφαγκό,-ί µτχ.= σπασµένος-
η, σ.α. διαλυµένος, (φράση) 
πφαγκό-τσχορντό = σπασµένος – 
διαλυµένος, π.χ. πφαγκό-τσχορντό 
τοµαφίλι = σπασµένο – ρηµαγµένο 
αυτοκίνητο, πφαγκό-τσχορντό κχερ 
= σπασµένο – διαλυµένο (ερείπιο) 
σπίτι) 
θραύση: πφαγκιπέ, ο  
 (βλ. και σπάσιµο). 
θραύω (µετβ. ρ.): πφαγκάβ 
 (βλ. και µετβ. σπάζω). 
θρεµµένος (µτχ.): παρβαρντό,-ί και 
παρµπαρντό,-ί. 

 π.χ. παρµπαρντό µπακρό σι καβά = 
θρεµµένο πρόβατο είναι αυτό. 
 (βλ. και ταϊσµένος). 
 Αντίθ. µπιπαρµπαρντό = άθρεφτος, 
ατάιστος. 
θρέφοµαι: (βλ. τρέφοµαι). 
θρέφω (µετβ. ρ.): παρβαράβ και 
παρµπαράβ. 
 (βλ. και ταΐζω). 
θρέψη: (βλ. θρέψιµο). 
θρέψιµο: παρβαριπέ και 
παρµπαριπέ, ο 
 (βλ. και τάισµα). 
θρησκεία: ντίνι, ο 
 π.χ. πακιάβ κάι µο ντίνι = πιστεύω 
στη θρησκεία µου. 
θρήσκευµα: (βλ. θρησκεία). 
θρησκευτικός (επίθ.): ντινέσκο, -ι 
θρήσκος (επίθ.): ντι(ν)νίο,-ίκα 
 Αντίθ. µπιντινέσκο = άθρησκος, 
ντινσίζι = άθρησκος, µπιντεβλέσκο 
= άθεος. 
θρύµµα (β): παρτσαβίσα, η (= 
κοµµατάκι). 
θρυµµατίζοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
παρτσάβε-κερντιάβ (= κοµµάτια 
γίνοµαι)  
 π.χ. ε τοµαφιλέσκο µπαµπρίζι 
κερντιλό-παρτσάβε = του 
αυτοκινήτου το µπαµπρίζ 
θρυµµατίστηκε. 
θρυµµατίζοµαι (β) (αµετβ.ρ): 
εκιάβαβ  
 π.χ. εκιάβολ κολάη καβά κιράλ = 
θρυµµατίζεται εύκολα αυτό το τυρί. 
θρυµµατίζω (µετβ. ρ.): παρτσάβε-
κεράβ (= κοµµάτια κάνω). 
θυγατέρα: τσχέι, η 
 π.χ. καγιά σι λεσκί µπαρί τσχέι = 
αυτή είναι η µεγάλη του θυγατέρα. 
 (βλ. και κορίτσι). 
θύελλα: τουφάνο, ο. 
θυµάµαι (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
σεράβ 
 π.χ. σεράβ τουτ κάι σάνας σικνό = 
σε θυµάµαι που ήσουν µικρός, ιν 
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σερέλ κχάντσικ = δεν θυµάται 
τίποτα, σερές σο πφενέσας µάνγκε; 
= θυµάσαι τι µου έλεγες; 
 Αντίθ. µπισταράβ = ξεχνώ. 
θύµηση: σεριπέ, ο. 
θυµίαµα: χουνγκ, η. 
θυµιατίζω (µετβ. ρ.): χουνγκαράβ 
 π.χ. χουνγκαράβ ο κχερ = 
θυµιατίζω το σπίτι.  
θυµιάτισµα: χουνγκαριπέ, ο. 
θυµιατισµένος (µτχ.): 
χουνγκαρντό,-ί. 
θυµίζω (µετβ. ρ.): σεραράβ 
 π.χ. καγιά γκιλί σεραρντάς µαν µο 
τερνιπέ = αυτό το τραγούδι µου 
θύµισε τα νιάτα µου. 
θυµός: χολί, η 
 π.χ. οπρά πι χολί νι τζανέλας σο 
πφενέλας = πάνω στο θυµό του δεν 
ήξερε τι έλεγε, νταά χολί ασταρές 
µάνγκε; = ακόµα θυµό µου κρατάς;  
(πληθ. χολινά και χολά, ε) 
 π.χ. νά βάζντε µε χολινά. τζανές σο 
κα κεράβ τουτ; = µη σηκώνεις τους 
θυµούς (τα νεύρα) µου. ξέρεις τι θα 
σε κάνω; πφαγκλά µε χολινά καβά 
χουρντό = έσπασε τους θυµούς (τα 
νεύρα) µου αυτό το παιδί). 
θύµωµα: χολαηπέ, ο 
θυµωµένος (µτχ.): χολιναλό,-ί, και 
χολιαλό,-ί και (άκλ.επιθ.) χολαµέ, 
χολιαµέ και χολιαρντό, -ί (µτχ.) 
 π.χ. χολιναλό σοµ λέσα = είµαι 
θυµωµένος µαζί του. 
θυµώνω (αµετβ. ρ.): χολάβαβ και 
χολάαβ. 
 π.χ. σόσκε χολάιλαν; = γιατί 
θύµωσες; ιτσ να χολάο, τούτε σι η 
ντοςς = µη θυµώνεις καθόλου, εσύ 
φταις, εµπουκάκε χολάολ = µε το 
παραµικρό θυµώνει. 
θυµώνω (µετβ. ρ.): χολιναράβ, 
χολαράβ και χολιαράβ. 
 π.χ. χολαρντάν λες καλέ ορµπένσα 
κάι πφε(ν)ντάν λεσκέ = τον 

θύµωσες µ’ αυτά τα λόγια που του 
είπες. 
θυσία: κουρµπάνο, ο 
 π.χ. πφε(ν)ντάς κάι τζι τε κερντόλ 
λεσκό χουρντό ντεσσεντούι 
µπροσσένγκο κα κερέλ λεσκέ 
κουρµπάνο ερ Εντερλέζι γεκ 
µπακρό = είπε ότι µέχρι να γίνει το 
παιδί του δώδεκα χρονών θα του 
κάνει θυσία κάθε Εντερλέζι ένα 
πρόβατο. (Εντερλέζι = γιορτή Άι – 
Γιώργη). 
 (βλ. και Άι – Γιώργης).  
θυσιάζοµαι (αµετβ. ρ.): 
κουρµπάνο-κερντιάβ (= θυσία 
γίνοµαι). 
 π.χ. κουρµπάνο-κερντιλόµ τουκέ· 
σο µανγκές αβέρ τε κεράβ; = 
θυσιάστηκα για σένα· τι άλλο 
θέλεις να κάνω; 
θυσιάζω (µετβ. ρ.): κουρµπάνο-
κεράβ (= θυσία κάνω). 
θώρακας (α): κολίν, ο 
 (βλ. και στήθος). 
θώρακας (β): γκυύσυ, ο (το υ 
προφ. όπως το γαλλικό u) 
 (βλ. και στήθος (β)). 
θώρακας (γ): µπροκ, ο (σ.α. 
κόρφος, βλ. και κόρφος). 


