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Ι
Ιάπωνας: (βλ. Γιαπωνέζος)
Ιαπωνία: Τζαπονία, η.
ιατρική: ντοκτορλούκο, ο.
ιατρικός (επίθ.): ντοκτορένγκο, -ι
ιατρός: (βλ. γιατρός).
ιδέα: φικίρι, ο (βλ. επινόηση).
ιδιοκτήτης: σαϊµπισίο, ο
π.χ. κον σι καλέ κχερέσκο
σαϊµπισίο; = ποιος είναι αυτού του
σπιτιού ο ιδιοκτήτης;
ιδιοκτήτρια: σαϊµπισίκα, η
ίδιος (α): εκ (κυριολ. ένας, µία)
π.χ. καλέν ε ντουέν εκ γκογκί σίλεν
= αυτοί οι δύο ίδιο (ένα) µυαλό
έχουν.
Αντίθ. αβέρ = άλλος, άλλο,
αβέρτουρλι
=
αλλιώτικος,
διαφορετικός, αλλιώτικα, αλλιώς,
διαφορετικά
ίδιος (β) (άκλ. επίθ.): αηνΰ
π.χ. αηνΰ σαρ κο ντατ σαν = ίδιος
σαν τον πατέρα σου είσαι.
Αντίθ. αβέρτουρλι = αλλιώτικος,
διαφορετικός, αλλιώτικα, αλλιώς
(βλ. και όµοιος).
ίδιος (ο), ίδια (η) (άκλ. οριστ.
αντων.): κε(ν)ντί
π.χ. µε νι πφε(ν)ντόµ λεσκέ τε
αβέλ, βο κε(ν)ντί αβιλό = εγώ δεν
του είπα να έρθει, αυτός ο ίδιος
ήρθε, βόι κε(ν)ντί αβιλί κάι µε
τσανγκά = αυτή η ίδια ήρθε στα
πόδια µου (η λέξη κε(ν)ντί
ισοδυναµεί και µε την οριστ.
αντων. µόνος µου-σου-του, µόνοι
µας-σας-τους).
ιδιοφυής (επίθ.): µπουτζανγκλό,-ί
(κυριολ. πολύξερος, σ.α. έξυπνος,
πονηρός)
π.χ. µπουτζανγκλό µανούςς =
ιδιοφυής άνθρωπος.
ιδίως (επίρρ.): εν-µπουτ (κυριολ.
πιο πολύ, περισσότερο)

π.χ. εν µπουτ τούτε σι η ντοςς =
ιδίως σε σένα είναι το φταίξιµο.
ιδού (δεικτ. µόρ.): ακ
π.χ. ακ, καβά σι = ιδού, αυτός
είναι.(βλ. και µορ. να).
ιδρύοµαι (αµετβ. ρ.): κερντιάβ
(κυριολ. γίνοµαι, φτιάχνοµαι,
δηµιουργούµαι, ωριµάζω αµετβ.)
π.χ. κάνα κερντιλό καβά σχολίο
κατέ; = πότε ιδρύθηκε αυτό το
σχολείο εδώ;
ίδρυση: κεριπέ, ο (κυριολ.
φτιάξιµο, δηµιουργία, πράξη).
ιδρύω (µετβ. ρ.): κεράβ (κυριολ.
κάνω, φτιάχνω µετβ., δηµιουργώ,
πράττω, διαπράττω)
π.χ. κα κερέν αµένγκε σχολίο κάι
αµαρί µαλάβα = θα ιδρύσουν για
µας σχολείο στη γειτονιά µας.
ίδρωµα (α): τερλενµέκο, ο.
ίδρωµα (β): α(ν)ντέ-παϊά-κερντιπέ
(= µες στα νερά γίνωµα), α(ν)ντόπαΐ-κερντιπέ, ο (= µες στο νερό
γίνωµα).
ιδρωµένος (άκλ. επίθ.): τερλί
π.χ. τερλί σι ο χουρντό = ιδρωµένο
είναι το µωρό.
ιδρώνω (α) (αµετβ. ρ.): τερλενίαβ
π.χ. µπουτ τατιπέ σι κατέ α(ν)ντρέ,
τερλε(ν)ντίµ = πολλή ζέστη έχει
εδώ µέσα, ίδρωσα.
ιδρώνω (β): α(ν)ντέ-παϊά-κερντιάβ
(= µες στα νερά γίνοµαι), α(ν)ντόπαΐ-κερντιάβ (= µες στο νερό
γίνοµαι), α(ν)ντέ-παϊά-ατσχάβ (=
µες στα νερά µένω (γίνοµαι)),
α(ν)ντό-παΐ-ατσχάβ (= µες στο νερό
µένω (γίνοµαι))
π.χ. α(ν)ντέ-παϊά-κερντιλάν,
κόστουτ = ίδρωσες, σκουπίσου.
α(ν)ντέ-παϊά-ατσχιλόµ κατάρ ο
τατιπέ = ίδρωσα από τη ζέστη.
ιδρώτας: τέρι, ο
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π.χ. (φράση) πε τερέσα ικαλέλ πο
µαρνό = µε τον ιδρώτα του βγάζει
το ψωµί του, α(ν)ντό τέρι κερντιλόµ
= µες στον ιδρώτα έγινα.
ιεράρχηση: σϋραβάτε-τχοντιπέ, ο
(κυριολ. στη σειρά τοποθέτηση).
ιεραρχώ (µετβ. ρ.): σϋραβάτε-τχαβ
(κυριολ. στη σειρά βάζω).
ιερέας: παπάζι και παπάζο, ο.
ιερόδουλος: κερανετζίκα, η
(κερανάβα, η = µπουρδέλο,
πορνείο)
Συνών. λουµπνί και λουµνί =
πόρνη, πουτάνα, πρόστυχη,
οροσπούκα = πόρνη, πουτάνα.
ικανοποιηµένος: (βλ.
ευχαριστηµένος).
ικανοποίηση: (βλ. ευχαρίστηση).
ικανοποιούµαι: (βλ.
ευχαριστιέµαι).
ικανοποιώ: (βλ. ευχαριστώ (β)).
ικεσία: µολισαριπέ, ο.
ικετεύω (µετβ. ρ.): µολισαράβ
π.χ. µολισαράβ τουτ, νά κερ καλέ =
σε ικετεύω, µη το κάνεις αυτό.
ιλαρά: λουλουγκί, η
π.χ. ο χουρντό ικαλντά λουλουγκί
= το µωρό έβγαλε ιλαρά.
ίλιγγος: ζαλιπέ, ο (κυριολ. ζάλη)
π.χ. ασταρντά µαν εκ ζαλιπέ, τελέ
κα περάβας = µ’ έπιασε ένας
ίλιγγος, κάτω θα έπεφτα.
ιµάµης: ιµάµο, ο.
ίνα: (βλ. κλωστή).
Ινδία: Ι(ν)ντία, η.
Ινδιάνα: ι(ν)ντιάνκα, η.
ινδιάνικος (επίθ.): ι(ν)ντιανένγκο,ι
Ινδιάνος: Ι(ν)ντιάνο, ο.
ινδικός (επίθ.): ι(ν)ντοζένγκο,-ι.
Ινδός: Ι(ν)ντόζι, ο.
Ινδή: Ι(ν)ντόσκα, η.
ινώδης (επίθ.): τχαβαλό, -ί
ιππάριο: (βλ. αλογάκι)
ιπποειδής: (βλ. αλογίσιος).

ίππος: (βλ. άλογο).
ίσια (α) (επίρρ.): ντούζι
π.χ. τζα ντούζι = πήγαινε ίσια.
Αντίθ. µπανγκέστε = στραβά επίρρ.
(βλ. και ίσιος).
ίσια (β) (επίρρ.): ντύζυ (τα υ προφ.
όπως το γαλλικό u) (σ.α. ίσιος).
ίσιος (α) (άκλ. επίθ.): ντούζι
π.χ. ντούζι ντρόµ = ίσιος δρόµος.
Συνών. ντοβρού και ντοβρούς =
ευθεία, κατευθείαν, ευθύς, ντόµπρος
Αντίθ. µπανγκό = στραβός,
κουτσός, παράλυτος.
ίσιος (β) (άκλ. επίθ.): ντύζυ (τα υ
προφ. όπως το γαλλικό u) (σ.α.
ίσια).
ισιώνω (α) (µετβ. ρ.): ντούζικεράβ (= ίσιο κάνω)
Αντίθ. µπανγκαράβ και
µπανγκιαράβ = στραβώνω µετβ,
λυγίζω µετβ, παραλύω µετβ,
κουτσαίνω µετβ, γέρνω µετβ.
ισιώνω (β) (µετβ. ρ.): ντύζυ-κεράβ
(τα υ προφ. όπως το γαλλικό u) (=
ίσιο κάνω).
ισιώνω (α) (αµετβ. ρ.): ντούζικερντιάβ (= ίσιος γίνοµαι)
π.χ. σαρ κερντιλό-ντούζι καβά
ντροµ; = πώς ίσιωσε αυτός ο
δρόµος;
Αντίθ. µπανγκιάβ = στραβώνω
αµετβ, λυγίζω αµετβ, παραλύω
αµετβ, κουτσαίνω αµετβ, γέρνω
αµετβ
ισιώνω (β) (αµετβ. ρ.): ντύζυκερντιάβ (τα υ προφ. όπως το
γαλλικό u) (= ίσιος γίνοµαι)
ίσκιος: ουτσχαλίν, γκιολγκαλίν και
γκολγκαλίν, η.
ίσκιωµα: ουτσχαλιπέ, ο.
ισκιώνω (µετβ. ρ.): ουτσχαλίνκεράβ (= ίσκιο κάνω) και
γκολγκαλίν-κεράβ (= ίσκιο κάνω).
ισόβια (τα): ισόβια, ε
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π.χ. χαλά ισόβια, κάι µουνταρντά
πε ροµνά = έφαγε ισόβια, που
σκότωσε τη γυναίκα του.
ισοπεδωµένος (µτχ.): τελέπεραντό, -ί (τελέ = κάτω, περαντό =
πεσµένος, γκρεµισµένος,
κατεδαφισµένος) (σ.α.
υποτιµηµένος, µειωµένος,
συντριµµένος).
ισοπεδώνοµαι (αµετβ. ρ.): τελέπεράβ (= κάτω πέφτω) (σ.α.
υποτιµούµαι, µειώνοµαι,
συντρίβοµαι)
π.χ. πελέ-τελέ ε κχερά κατάρ η
ζενζελάβα = ισοπεδώθηκαν τα
σπίτια από το σεισµό.
(βλ. και υποτιµούµαι).
ισοπεδώνω (µετβ. ρ.): τελέπεραβάβ (τελέ = κάτω, περαβάβ =
γκρεµίζω, κατεδαφίζω)
π.χ. περαντά λε τελέ καβά
νασφαλιπέ = τον ισοπέδωσε αυτή η
αρρώστια. (σ.α. υποτιµώ, µειώνω,
συντρίβω).
(βλ. και υποτιµώ).
ισοπέδωση: τελέ-περιπέ, ο (= κάτω
πέσιµο) (σ.α. υποτίµηση, µείωση,
συντριβή).
Ισπανία: Ισπανία, η.
ισπανικός (επίθ.): ισπανοζένγκο,-ι,
και ισπανιάκο,-ι
π.χ. ισπανοζένγκι τσχιπ = ισπανική
γλώσσα.
Ισπανός: Ισπανόζι, ο.
Ισπανίδα (η): Ισπανόσκα, η.
Ισραήλ: Ιζντραη(λ)λίκο, ο (σ.α.
Ισραηλισµός).
Ισραηλινός: (βλ. Ισραηλίτης).
Ισραηλίτης: Ιζντραήλι, ο (σ.α.
Εβραίος).
ισραηλίτικος (επίθ.):
ιζντραηλένγκο, -ι (σ.α. εβραϊκός)
π.χ. ιζντραηλένγκο αντέτι =
ισραηλίτικο έθιµο, ιζντραηλένγκι
τσχιπ = ισραηλίτικη γλώσσα.

Ισραηλίτισσα: Ιζντραήλκα, η (σ.α.
Εβραία).
ιστορία: ιστορία, η
π.χ. κάσταρ ασσου(ν)ντάν καγιά
ιστορία; = από ποιον άκουσες
αυτήν την ιστορία;
ιστορικός (επίθ.): ιστοριάκο, -ι.
ισχνός (επίθ.): σσουκό, -ί (σ.α.
ξερός, στεγνός, λιγνός, ξερακιανός)
π.χ. σσουκό µούι = ισχνό πρόσωπο,
σσουκό µπακρό = ισχνό πρόβατο.
ισχνότητα: σσουκιπέ, ο (σ.α.
ξηρασία).
ισχυροποιηµένος (µτχ.):
ζουραρντό, -ί (= δυναµωµένος)
ισχυροποίηση: ζουραριπέ, ο
(κυριολ. δυνάµωµα).
ισχυροποιώ (µετβ. ρ.): ζουραράβ
(κυριολ µετβ. δυναµώνω).
ισχυρός (επίθ.): ζουραλό,-ί
π.χ. ζουραλί µπαλβάλ = ισχυρός
άνεµος.
(κυριολ. δυνατός).
Αντίθ. µπιζουραλό = αδύναµος.
ίσως (επίρρ.): µπέκιµ και µπέλκιµ
π.χ. µπέκιµ νάι αγκαντάλ = ίσως να
µην είναι έτσι, µπέλκιµ αβάβ, ιν
τζανάβ = ίσως να έρθω, δεν ξέρω.
Συνών. γκάλιµπα και κάλιµπα =
πιθανόν, µάλλον, µπορί = µπορεί
Ιταλία: Ιταλία, η
ιταλικός (επίθ.): ιταλιανένγκο,-ι
και ιταλιάκο,-ι
π.χ. ιταλιανένγκι τσχιπ = ιταλική
γλώσσα.
Ιταλός: Ιταλιάνο και Ιταλόζι, ο
Ιταλίδα: Ιταλιάνκα, η
ιχθυοειδής (επίθ.): µατσχαλό,-ί
ιχθυοπολείο: µατσχένγκο-ντικιάνο,
µατσχένγκο-ντικάνο και
µατσχένγκο-ντουκιάνο, ο (=
ψαριών µαγαζί)
ίχνη: ίζορα, ε
π.χ. χασαρντόµ λεσκέ ίζορα, ιν
ρακχαβάβ λε κχατέ(ν)ντε = έχασα
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τα ίχνη του, δεν τον βρίσκω
πουθενά.
(βλ. και αποτυπώµατα).

