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Λ
λάβα: ζΰλτι, ο
λαβίδα: κλιάστο, ο
(βλ. και τσιµπίδα).
λαβωµένος: (βλ. τραυµατισµένος).
λαβώνω: (βλ. τραυµατίζω).
λαγάνα: πάζλαµαβα, η.
λαγίσιος (επίθ.): σσοσσοϊανό, -ί
π.χ. λεσκέ ντα(ν)ντά σι σαρ
σσοσσοϊανέ = τα δόντια του είναι
σαν λαγίσια.
λαγός: σσοσσόι, ο.
π.χ. σαρ σσοσσόι νασσλό ε
τρασσάταρ = σαν λαγός έφυγε απ’
τον φόβο.
λαγοτόµαρο: σσοσσοϊέσκι-µορκχί,
η.
λαγουδάκι: σσοσσοϊορό, ο.
λαδάκι: κχιλορό, ο.
λαδερός (επίθ.): κχιλαλό, -ί.
π.χ. κχιλαλί ζουµί = λαδερό
φαγητό.
λαδερότητα*: κχιλαλιπέ, ο.
λάδι: κχιλ, ο
π.χ. µπουτ κχιλ τσχουτάν α(ν)ντί
ζουµί = πολύ λάδι έριξες στο
φαγητό, µπισταρντόµ τε κινάβ κχιλ
= ξέχασα να αγοράσω λάδι, ε
τοµαφιλέσκι µακίνα χασαρέλ κχιλά
= η µηχανή του αυτοκινήτου χάνει
λάδια.
λάδωµα: κχιλαριπέ, ο
π.χ. κχιλαριπέ µανγκέλ ο ουντάρ,
για τε να µπασσέλ. = λάδωµα θέλει
η πόρτα, για να µην ηχεί (τρίζει).
λαδωµένος (µτχ.): κχιλαρντό, -ί.
Αντίθ. µπικχιλαρντό = αλάδωτος.
λαδώνοµαι (αµετβ. ρ.):
κχιλαράµαν (µέση διάθεση).
λαδώνω (αµετβ. ρ.): κχιλάβαβ
π.χ. λεσκέ µπαλά κχιλάον κολάη =
τα µαλλιά του λαδώνουν εύκολα.
λαδώνω (µετβ. ρ.):κχιλαράβ

π.χ. κχιλαράβ ο ουντάρ, τε να
µπασσέλ = λαδώνω την πόρτα, για
να µην τρίζει, κχιλαράβ ε πατρά, τε
κεράβ πλιτσί(ν)τα = λαδώνω τα
φύλλα, για να φτιάξω πίτα.
(βλ. και λιπαίνω).
λαθεµένος: (βλ. λανθασµένος).
λάθος (α): λάθος, ο
π.χ. λάθος κερντάν κατέ. = λάθος
έκανες εδώ.
λάθος (β): γιανγκλουσσλούκο, ο
π.χ. κερντιλό ακανά γεκ
γιανγκλουσσλούκο, σο τε κεράς; =
έγινε τώρα ένα λάθος, τι να
κάνουµε;
λάθος (γ): γιανγκλϋσσλΰκο, ο.
λάθος (δ): ντοςς, η (κυριολ.
φταίξιµο)
π.χ. µιρνί σι η ντοςς = δικό µου
είναι το λάθος.
λαθραία (επίρρ.): τσοράλ (=
κρυφά)
π.χ. τσοράλ α(ν)ταβέλ καλά
µανγκινά = λαθραία φέρνει αυτά τα
εµπορεύµατα. (βλ. και κρυφά).
Συνών. γκαραντι(ν)ντό = κρυφός.
Αντίθ. σικαντό = φανερός.
λαθροµετανάστης: κατσάκο, ο και
θηλ. κατσάκο, η.
π.χ. πφερντιλό κατσάκορα ο
Γιουνανιστάνο = γέµισε
λαθροµετανάστες η Ελλάδα.
(κατσάκο κυριολ. φυγάς).
λαϊκός (α) (επίθ.): περικανό,-ί.
λαϊκός (β) (επίθ.): µι(λ)λετέσκο,-ι.
λαίµαργος (επίθ.): µπιτσαϊλό,-ί (=
αχόρταγος).
λαιµός: κορ, η
π.χ. (φράση) µπεζαχά οπρά µι κορ,
νασστί λαβ = αµαρτίες πάνω στο
λαιµό µου, δεν µπορώ να πάρω.
(κορ σ.α. σβέρκος).
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λάκκος (α): χαρ, η, ε(ν)ντέκο, ο και
φε(ν)ντέκο, ο
π.χ. πουταράβ ε(ν)ντέκο = ανοίγω
λάκκο.
(βλ. και λακκούβα).
λάκκος (β): τσουκούρι, ο
π.χ. ντικ τε να περές α(ν)ντό
τσουκούρι. = κοίτα (πρόσεχε) να
µην πέσεις µες στο λάκκο.
(σ.α. σκέλος, π.χ. µε τσουκούρα =
τα σκέλια µου).
λακκούβα: χαρ, η, ε(ν)ντέκο, ο και
φε(ν)ντέκο, ο
π.χ. ο ντροµ σι πφερντό ε(ν)ντέτσα
= ο δρόµος είναι γεµάτος
λακκούβες.
λακκουβίτσα: χαρορί, η,
ε(ν)ντεκίσι, ο και φε(ν)ντεκίσι, ο.
λάληµα: λαλιπέ, ο.
λαλιά: λαλί, η
π.χ. τσχι(ν)ντιλί µι λαλί ε
τρασσάταρ = µου κόπηκε η λαλιά
από τον φόβο.
(βλ. και φωνή).
λαλίτσα: λαλορί, η
(βλ. και φωνούλα).
λαλώ (αµετβ. ρ.): λαλί-νταβ (=
λαλιά δίνω).
λαµαρίνα: λαµαρίνα, η
π.χ. µπουτ σανί σι η λαµαρίνα. =
πολύ ψιλή είναι η λαµαρίνα.
λαµβάνω (µετβ. ρ.): λαβ
π.χ. λιόµ ε µανγκινά κάι
µπιτσχαλντάν µανγκέ = έλαβα τα
εµπορεύµατα που µου έστειλες.
(βλ. και παίρνω).
Αντίθ. νταβ = δίνω, µπαίνω.
λάµπα: λά(µ)µπα, η και λάνµπα, η
π.χ. πφαµπιλί καγιά λά(µ)µπα, λε
αβέρ = κάηκε αυτή η λάµπα, πάρε
άλλη.
λαµπάδα: µπαρί-µεµελί, η (=
µεγάλο κερί).
π.χ. µπαρί-µεµελί κα πφαµπαράβ
κάι κχανγκιρί, τε κερντόλα µι

µπουκί = λαµπάδα θα ανάψω στην
εκκλησία, αν γίνει η δουλειά µου.
λάµπω (αµετβ. ρ.): παρλάιαβ
(προφ. µε συνίζηση ια).
π.χ. παρλάιορ ο κχερ κατάρ ο
τεµιζλίκο = λάµπει το σπίτι από την
καθαριότητα.
λάµψη (α): σσαφκλούκο, ο
(σσάφκι = φέγγος, φως).
λάµψη (β): σσαφλούκο, ο.
λανθασµένος (άκλ. επίθ.):
γιανγκλΰσσι.
π.χ. γιανγκλΰσσι σι καλά κάι
πφενές = λανθασµένα είναι αυτά
που λες.
Αντίθ. ντένκι = σωστός, σωστά.
λαογραφία: αντετένγκο-ροντιπέ, ο
(κυριολ. εθίµων ψάξιµο).
λαός (α): περό, ο
π.χ. µπαλαµανό περό = ελληνικός
λαός.
(σ.α. κοινωνία).
λαός (β): µι(λ)λέτι, ο
π.χ. ε τσορέ µι(λ)λετέσκε ικαλέν
καλά µανγκινά. = για τον φτωχό
λαό βγάζουν αυτά τα προϊόντα., σο
σι καβά µι(λ)λέτι κάι κιντισάιλο
κοτέ, τε ντικχές! = τι είναι αυτός ο
λαός που µαζεύτηκε εκεί, να δεις!,
ροµανό µι(λ)λέτι = τσιγγάνικος
λαός.
Συνών. ντουνιάβα = κόσµος
λάου λάου (επίρρ.): πολοκόπολοκό (κατά λέξη: σιγά-σιγά)
π.χ. πολοκό-πολοκό κερ κι µπουκί
= λάου λάου κάνε τη δουλειά σου.
λαουτζίκος: µι(λ)λετίσι, ο
π.χ. σο τε κερέλ τουκέ ο
µι(λ)λετίσι! = τι να σου κάνει ο
λαουτζίκος!
Συνών. ντουνιαβίσα = κοσµάκης.
λαπάς: λαπάβα, η
π.χ. κερντιλί η ζουµί σαρ λαπάβα =
έγινε το φαγητό σαν λαπάς.
λάρυγγας (α): κουρλό, ο
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π.χ. ντουκχάλ µο κουρλό = πονάει
ο λάρυγγάς µου.
(υποκ.) κουρλορό, ο
λάρυγγας (β): γκουρτάνο, ο
π.χ. σσουκιλό µο γκουρτάνο,
α(ν)ντάβ µανγκέ ζάλακ παΐ τε παβ =
στέγνωσε ο λάρυγγάς µου, φέρε
µου λίγο νερό να πιω.
λαρύγγι: (βλ. λάρυγγας).
λαρρυγγόπονος: κουρλέσκι-ντούκ,
η.
λάσκα (επίρρ.): λάσκα
λασπερός (µτχ.ως επίθ.): τσικαλό,ί.
π.χ. νά τζα κατάρ καβά τσικαλό
ντροµ = µη πηγαίνεις απ’ αυτόν τον
λασπερό δρόµο.
(βλ. και λασπωµένος).
λάσπη: τσικ, η (σ.α. πηλός)
π.χ. πφερντιλό ο ντροµ τσικά
κατάρ ο µπρουσσούµ = γέµισε ο
δρόµος λάσπες από τη βροχή.
(υποκ.) τσικορί, η.
λασπόνερο: τσικαλό-παΐ, ο (=
λασπωµένο νερό).
λασπότοπος: τσικαλό-τχαν, ο (=
λασπωµένος τόπος).
λασπουριά: τσικαλιπέ, ο.
λασπώδης: (βλ. λασπερός).
λάσπωµα: τσικαριπέ, ο.
λασπωµένος (µτχ. ως επίθ.):
τσικαλό,-ί.
π.χ. τσικαλέ σι µε µενία =
λασπωµένα είναι τα παπούτσια µου.
λασπώνοµαι: (βλ. αµετβ.
λασπώνω).
λασπώνω (αµετβ. ρ.): τσικάβαβ
π.χ. τσικάιλε ε µακαρίνε =
λάσπωσαν τα µακαρόνια., τσικάιλε
µε µενία = λάσπωσαν τα παπούτσια
µου.
λασπώνω (µετβ. ρ.): τσικαράβ
π.χ. τσικαρντάν κε πατέ =
λάσπωσες τα ρούχα σου.
λαστιχένιος (επίθ.): λαστικάκο,-ι

π.χ. λαστικένγκε µενία =
λαστιχένια παπούτσια.
λαστιχάκι: λαστικίσα, η.
λάστιχο: λαστίκα, η
π.χ. σοστεάκι λαστίκα = λάστιχο
βράκας.
λάστιχο (παιδικό παιχνίδι):
λάστικο, ο
π.χ. τζας τε κχελάς λάστικο = πάµε
να παίξουµε λάστιχο.
λαχανιάζω (αµετβ. ρ.): πφουκιβάβ
και πφουκιάβ.
π.χ. πφουκιλόµ κατάρ ο νασσιπέ =
λαχάνιασα από το τρέξιµο.
(κυριολ. φουσκώνω αµετβ.).
λαχάνιασµα: πφουκιπέ, ο
π.χ. ασταρντά µαν γεκ πφουκιπέ,
µο σολούφο νασστί λάβας. = µ’
έπιασε ένα λαχάνιασµα, την
αναπνοή µου δεν µπορούσα να
πάρω.
(κυριολ. φούσκωµα).
λαχανιασµένος (µτχ.):
πφουκιαρντό,-ί.
(κυριολ. φουσκωµένος).
λάχανο: σσαχ, ο
π.χ. τσχινάβ ο σσαχ = κόβω το
λάχανο, κι(ν)ντόµ σσαχ = αγόρασα
λάχανο.
(υποκ.) σσαχορό, ο.
λαχανόρυζο: σσαχέσα-ρέζο, ο (=
λάχανο µε ρύζι).
λαχανόφυλλο: σσαχέσκι-πατρίν, η
λαχείο: λαχίο, ο και λαχία, η
π.χ. λαχίο πελό τούκε ντα κερές
αγκαντάλ; = λαχείο σου έπεσε και
κάνεις έτσι;
λαχταρώ: (βλ. επιθυµώ).
λεβέντης: ντερβίσι, ο (σ.α.
ντόµπρος, µπεσαλής, µεγαλόψυχος,
κοσµογυρισµένος).
π.χ. µο ντερβίσι τσχαό σι καβά! = ο
λεβέντης γιος µου είναι αυτός!
λεβεντιά: ντερβισλίκο, ο (σ.α.
µπέσα, µεγαλοψυχία, ντοµπροσύνη)
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λέγειν: πφενιπέ και µοτχιπέ, ο (σ.α.
διήγηση, αφήγηση).
λέγοµαι (αµετβ. ρ.):
πφε(ν)ντί(ν)ντιαβ, πφε(ν)ντιάβ,
πφενί(ν)ντιαβ, πφε(ν)ντινάαβ,
πφε(ν)ντισάαβ και µοτχί(ν)ντιαβ.
π.χ. γκαντισαέ όρµπε ιν
πφε(ν)ντί(ν)ντον = τέτοια λόγια δεν
λέγονται, σαρ πφε(ν)ντί(ν)ντος; =
πώς λέγεσαι; µπισταρντόµ σαρ
µοτχί(ν)ντολ = ξέχασα πως λέγεται.
λέιζερ: λέηζερ, ο
λείος (άκλ. επίθ.): ντούζι (κυριολ.
ίσιος, ίσια) και ντύζυ (τα υ προφ.
όπως το γαλλικό u).
λειτουργία: τσαλϋσσµάκο, ο (σ.α.
εργασία).
λειτουργικότητα:
τσαλϋσσκα(ν)νούκο, ο (σ.α.
εργατικότητα).
λειτουργώ (αµετβ. ρ.):
τσαλϋσσίαβ (σ.α. δουλεύω αµετβ.,
εργάζοµαι)
π.χ. νι τσαλϋσσίορ ο τιλέφονο = δε
λειτουργεί το τηλέφωνο.
λειψός (άκλ.επιθ.): εσίκι
π.χ. εσίκι σι ε παρέ κάι ντιά τουτ =
λειψά είναι τα λεφτά που σου
έδωσε.
λειωµένος (µτχ.): µπιλαντό,-ί,
µπιλαρντό, -ί και µπιλαβντό, -ί
Αντίθ. µπιµπιλαβντό = άλειωτος.
λειώνω (αµετβ. ρ.): µπιλάβαβ και
µπιλάαβ.
π.χ. µπιλάιλο ο γιβ = έλειωσε το
χιόνι.
λειώνω (µετβ. ρ.): µπιλιαράβ, µπιλαράβ, µπιλαβάβ και µπιλανταράβ.
π.χ. µπιλαβάβ η ασπιρίνι α(ν)ντό
παΐ = λειώνω την ασπιρίνη µες στο
νερό, µπιλαντά λε καβά νασφαλιπέ
= τον έλειωσε αυτή η αρρώστια.
λειώσιµο: µπιλαηπέ, ο
λεκάνη: λιάνο, λεάνο και λενγκέρι,
ο

π.χ. πφεράβ ο λιάνο παΐ, για τε
χαλαβάβ ε πατέ = γεµίζω την
λεκάνη νερό, για να πλύνω τα
ρούχα, ντοσπισαράβ ο χουµέρ
α(ν)ντό λενγκέρι = ζυµώνω το
ζυµάρι µες στη λεκάνη.
λεκάνη (βρύσης) αβρούζι, ο (σ.α.
παχνί)
π.χ. ε τσεσσµαβάκο αβρούζι
πφερντιλό παΐ = της βρύσης η
λεκάνη γέµισε νερό.
λεκές: λεκιάβα, η
π.χ. ιν ικλέλ καγιά λεκιάβα = δεν
βγαίνει αυτός ο λεκές, (µτφ.) κάνα
µατόλ καβά, µπουτ λεκιάβα
κερντόλ = όταν µεθάει αυτός, πολύ
λεκές γίνεται.
λεκιάζω (αµετβ. ρ.): λεκελενίαβ.
λεκιάζω (µετβ. ρ.): λεκελετιρίαβ.
λέκιασµα: λεκελενµέκο, ο.
λεκιασµένος (άκλ.επιθ.):
λεκελενµίσσι.
λεµονάδα: λιµονάδα και
λεµονάντα, η
π.χ. ντε µαν γεκ σσουντρί
λιµονάντα, τε παβ = δώσε µου µια
κρύα λεµονάδα, να πιω.
λεµονάκι: λιµονίσι, ο.
λεµονής (επίθ.): λιµο(ν)νίο, -ούκα.
λεµόνι: λιµόνο, ο.
π.χ. τσχινάβ ο λιµόνο = κόβω το
λεµόνι.
λεµονί (το): λιµονέσκο-ρένκι, ο
(κατά λέξη: λεµονιού χρώµα).
λεµονιά: λιµολίν, η.
λεµονόφλουδα: λιµονέσκι-κόζζα,
η.
λέξη: πφεράς, ο και όρµπα, η
π.χ. νασστί λες όρµπα κατάρ λεσκό
µούι, µπουτ γκαραντι(ν)ντό σι = δεν
µπορείς να πάρεις λέξη από το
στοµα του, είναι πολύ κρυφός.
(βλ. και λόγος, κουβέντα).
λεξικό: λεκσικό, ο
π.χ. µαρέλπες ε ροµανέ τσχιµπάσα,
ροµανό λεκσικό µανγκέλ τε κερέλ =
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παιδεύεται µε την τσιγγάνικη
γλώσσα, τσιγγάνικο λεξικό θέλει να
κάνει.
λεπτά (επίρρ.): σανέστε (βλ. και
ψιλά).
Αντίθ. τφουλέστε = χοντρά.
λεπταίνω (αµετβ. ρ.): σανίαβ
π.χ. κατάρ ο µπουτ χαλαηπέ σανιλό
ο κοτόρ = απ’ το πολύ πλύσιµο έχει
λεπτύνει το ύφασµα.
Αντίθ. τφουλιάβ = παχαίνω αµετβ.
λεπταίνω (µετβ. ρ.): σαναράβ
π.χ. τφουλέ σι ε πατρά ε
πλετσι(ν)τάκε, σανάρ λεν εµπούκα
= χοντρά είναι τα φύλλα της πίτας,
λέπτυνέ τα λίγο.
Αντίθ. τφουλαράβ = παχαίνω µετβ.
λεπτάκι: ντακαβίσα, η (σ.α.
στιγµούλα).
λεπτό: ντακάβα, η (σ.α. στιγµή)
π.χ. α(ν)ντέ παντσ ντακάβε κα
ιρισάαβ = σε πέντε λεπτά θα
γυρίσω.
λεπτοπόδαρος (επίθ.): σανέτσανγκένγκο, -ι
Αντίθ. τφουλέ-τσανγκένγκο =
χοντροπόδαρος.
λεπτός (επίθ.): σανό,-ί
π.χ. σανό κοτόρ = λεπτό ύφασµα,
σανό λιλ = λεπτό χαρτί.
Αντίθ. τφουλό = παχύς, χοντρός.
λεπτότητα: σανιπέ, ο.
λεπτούτσικος (επίθ.): σανορό,-ί
Αντίθ. τφουλορό = χοντρούτσικος.
λέπτυνση: σαναριπέ, ο.
λέρα: µελ, η (σ.α. βροµιά)
π.χ. α(ν)ντί µελ σι κο πα(ν)τόλι·
ικάλ λε τε χαλάντολ = µες στη λέρα
είναι το παντελόνι σου· βγάλτο να
πλυθεί.
Συνών. κχα(ν)ντινιπέ = βροµιά,
τεµπελιά.
λερίτσα*: µελορί, η
π.χ. ούτε γκαντικινορί µελορί νι κα
αρακχαβές οπρά λεσκί α(ν)τεράβα

= ούτε τοσοδούλα λερίτσα δε θα
βρεις πάνω στο πουκάµισό του.
λέρωµα: µελαριπέ, ο
Αντίθ. τεµιζλεµέκο = καθάρισµα.
λερωµένος (µτχ.): µελαλό,-ί (σ.α.
βρόµικος)
π.χ. µελαλέ σι κε βαστά· τζα,
χαλάβ λεν = λερωµένα είναι τα
χέρια σου· πήγαινε, να τα πλύνεις,
µελαλέ σι ε πατέ = λερωµένα είναι
τα ρούχα.
Αντίθ. τεµίζι = καθαρός, µπιµελαλό
= αλέρωτος.
λερώνοµαι (αµετβ. ρ.): µελαράµαν
και µελάαβ.
π.χ. ε παρνέ πατέ µελάον κολάη =
τα άσπρα ρούχα λερώνονται εύκολα, καβά χουρντό σα µελαρέλπες =
αυτό το παιδί συνέχεια λερώνεται.
λερώνω (µετβ. ρ.): µελαράβ
π.χ. µελαρντάς πε πατέ = λέρωσε
τα ρούχα του, µελαρντόµ µε βαστά
= λέρωσα τα χέρια µου.
Αντίθ. τεµιζλέαβ = καθαρίζω µετβ.
λέσι: λέσσι, ο
π.χ. (κατάρα) τε µερές ντα τε
α(ν)ταβέν κο λέσσι κοτάρ = να
πεθάνεις και να φέρουν το λέσι
(πτώµα) σου από ‘κει, λέσσι
κχά(ν)ντελ ο κχερ = λέσι (αφόρητη
οσµή) µυρίζει το σπίτι, σο σι καβά
λέσσι οπρά τούτε! νά χα µπουτ = τι
είναι αυτό το λέσι (υπερβολικό
πάχος) πάνω σου! µην τρως πολύ,
λέσσι κερντέ µο κχερ κε χουρντέ =
λέσι έκαναν (βρόµισαν, λέρωσαν)
το σπίτι µου τα παιδιά σου.
λευκαίνω (µετβ. ρ.): (βλ. ασπρίζω
µετβ.).
λευκαίνω (αµετβ. ρ.): (βλ.
ασπρίζω αµετβ.).
λεύκασµα: (βλ. άσπρισµα).
λευκασµένος: (βλ. ασπρισµένος).
λευκός (επίθ.): παρνό,-ί
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π.χ. παρνό γκατ = λευκό
πουκάµισο, παρνό κοτόρ = λευκό
ύφασµα.
Αντίθ. καλό = µαύρος.
λευκότητα: παρνιπέ, ο
Αντίθ. καλιπέ = µαυρίλα.
λεφτά: παρέ, παρές, λοβέ, σαϊά, ε
(προφ. µε συνίζηση ια)
π.χ. σας λε µπουτ παρέ = είχε
πολλά λεφτά, (φράση) ε παρέ
νασστί κινέν η σεβντάβα = τα
λεφτά δεν µπορούν να αγοράσουν
(εξαγοράσουν) τον έρωτα, καζόµ
σαϊά ατσχιλέ τουτ; = πόσα λεφτά
σου έµειναν;, ε παρέ κολάη νι ικλέν
= τα λεφτά εύκολα δεν βγαίνουν.
λεφτάς: παραλίο, ο, θηλ.
παραλούκα, η
π.χ. παραλίο σι λεσκό ντατ =
λεφτάς είναι ο πατέρας του.
Συνών. µπαρβαλό = πλούσιος.
λεφτουδάκια: παρορέ και παρορές,
ε.
π.χ. σας µαν εµπούκα παρορέ κάι
κενάρι λεν ντα ντιόµ λεν = είχα
λίγα λεφτουδάκια στην άκρη και
’κείνα τα έδωσα.
λεχώνα: λοούσα, η
π.χ. λοούσα σι λεσκί ροµνί =
λεχώνα είναι η γυναίκα του.
λέω (α) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
πφενάβ και µοτχάβ
π.χ. σο πφε(ν)ντά τουκέ; = τι σου
είπε; πφε(ν)ντόµ λεσκέ τε να αβέλ =
του είπα να µην έρθει, νι τζανέλ σο
µοτχόλ = δεν ξέρει τι λέει, ιν
πφε(ν)ντάς µανγκέ κχάντσικ = δεν
µου είπε τίποτα, ασσουνές σο
πφενάβ τούκε; = ακούς τι σου λέω;
(σ.α. διηγούµαι, βλ. και διηγούµαι)
λέω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.):
πφε(ν)νταράβ και (επιτατ. ενεργ.
διαµ. ρ.) πφε(ν)ντανταράβ (= κάνω
να πει-ουν, βάζω να πει-ουν,
αναγκάζω να πει-ουν, αναγκάζω να
οµολογήσει-ουν)

π.χ. κα πφε(ν)νταρέσας µαν ακανά
εκ πφεράς, αµά λατζάβ κατάρ
µανουσσά = θα µ’ έκανες τώρα να
πω µια κουβέντα, αλλά ντρέποµαι
από τους ανθρώπους, ε µαριµάσα
κα πφε(ν)νταράβ λέστε = µε το
ξύλο θα τον αναγκάσω να
οµολογήσει.
(πφε(ν)νταρντό, -ί (µτχ.) =
ειπωµένος, οµολογηµένος,
πφε(ν)νταριπέ, ο (ρηµ. ουσ.) =
οµολογία, οµολογία µε
καταναγκασµό).
λεωφορείο: λεοφορίο, ο και
λεοφορία, η
π.χ. νασστί ετισστιρντίµ ο
λεοφορίο, χασαρντόµ λε = δεν
µπόρεσα να προλάβω το
λεωφορείο, το έχασα.
ληγµένος (α) (άκλ.επίθ.): µπιτίκι
(κυριολ. τελειωµένος)
ληγµένος (β) (µτχ.): νκχαντό, -ι
(κυριολ. περασµένος -η)
π.χ. νακχαντό σι ο σούτι = ληγµένο
είναι το γάλα.
λήγω (α) (αµετβ. ρ.): µπιτίαβ
(κυριολ. αµετβ. τελειώνω).
π.χ. η βαντάβα µπιτίορ α(ν)ντέ
πάντσ γκιβεσά = η προθεσµία λήγει
σε πέντε µέρες.
λήγω (β) (αµετβ. ρ.): νακχάβ
(κυριολ. αµετβ. περνώ)
π.χ. νακχλί η µουσαντάβα = έληξε
η προθεσµία.
λήξη (α): µπιτµέκο, ο (κυριολ.
τελειωµός).
λήξη (β): νακχιπέ, ο (κυριολ.
πέρασµα).
λησµονηµένος (µτχ. ως επίθ.):
µπισταρντό,-ί. (σ.α. αφηρηµένος)
(βλ. και λησµονιάρης).
Αντίθ. µπιµπισταρντό =
αλησµόνητος.
λησµονιά: µπισταριπέ, ο (σ.α.
αφηρηµάδα).
(βλ. και ξεχασιά).
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λησµονιάρης (µτχ.ως επιθ.):
µπισταρντό,-ί. (σ.α. αφηρηµένος,
βλ. και ξεχασµένος,
λησµονηµένος).
λησµονιέµαι (αµετβ. ρ.):
µπιστάρντιαβ (βλ. και ξεχνιέµαι
(Β)).
λησµονώ (µετβ. ρ.): µπισταράβ και
µπιστράβ.
(βλ. και ξεχνώ).
Αντίθ. σεράβ = θυµάµαι.
ληστεία: τσορντιπέ και τσορνιπέ, ο
(βλ. και κλεψιά, κλοπή).
ληστεύω (µετβ. ρ.): τσοράβ.
(βλ. και κλέβω).
ληστής: τσορ, ο
(βλ. και κλέφτης).
λήψη: λιιπέ, ο
π.χ. ρατέσκο λιιπέ = λήψη αίµατος.
(βλ. και πάρσιµο).
Αντίθ. ντιιπέ = δόσιµο, µπάσιµο,
εισβολή, είσοδος.
λιάζοµαι (αµετβ. ρ.): κχαµ-λαβ (=
ήλιο παίρνω) και κχαµ-κίνταβ (=
ήλιο µαζεύω).
λιάζω (µετβ. ρ.): κχαµαράβ.
λιακάδα (α): κχαµαλιπέ, ο
π.χ. σσουκάρ κχαµαλιπέ σι αβγκιέ
= ωραία λιακάδα έχει σήµερα.
λιακάδα (β): κχαµ, ο (κυριολ.
ήλιος)
π.χ. α(ν)ντέ κχαµάτα νι χαλαντά,
ακανά χαλαβέλ κάι σι η αβάβα
µπρουσσουµνταλί = στις λιακάδες
δεν έπλυνε, τώρα πλένει που είναι
ο καιρός βροχερός.
λιανίζω (µετβ. ρ.): σανέστετσχινάβ
(= ψιλά κόβω, ψιλοκόβω).
π.χ. σανέστε-τσχινάβ ο µας =
λιανίζω το κρέας.
λιάνισµα: σανέστε-τσχινιπέ, ο (=
ψιλά κόψιµο).
λιανισµένος (µτχ.): σανέστετσχι(ν)ντό,-ί (= ψιλά κοµµένος,
ψιλοκοµµένος).

λιάσιµο: κχαµαριπέ, ο.
λιασµένος: (βλ. λιαστός).
λιαστός (µτχ.ως επιθ.):
κχαµαρντό,-ί.
λιβαδάκι: τσαηρίσι, ο.
λιβάδι: τσαήρι, ο (τσαρ = χόρτο).
π.χ. ε µπακρέ τσαρόν κάι τσαήρι =
τα πρόβατα βόσκουν στο λιβάδι.
λιβαδίσιος (επίθ.): τσαηρέσκο,-ι.
λιβαδότοπος: τσάηρλικο, ο.
λιβανίζω (µετβ. ρ.): λιβανισαράβ.
λιγάκι (επίρρ.): εµπουκίσα και
ζαλακίσα.
π.χ. ντε µά(ν)ντα εµπουκίσα =
δώσε µου και µένα λιγάκι,
σικάντολας ζαλακίσα τσχι(ν)ντό =
φαινόταν λιγάκι κουρασµένος.
λίγδα: κχόι, η (προφ. µε συνίζηση
όι). (κυριολ. ξίγκι)
π.χ. κχόι ασταρντέ ε τσαρέ κάι νι
χαλαβές λεν = λίγδα πιάσανε τα
πιάτα που δεν τα πλένεις.
(βλ. και λίπος).
λιγδερός (επίθ.): κχοϊαλό,-ί (προφ.
µε συνίζηση ια)
π.χ. κχοϊαλί ζουµί = λιγδερό
φαγητό.
(βλ. και λιπαρός).
λιγδιά: κχοϊπέ, ο.
λιγδιάζω (αµετβ. ρ.): κχοϊάβαβ
(προφ. µε συνίζηση ια).
λιγδιάζω (µετβ. ρ.): κχοϊαράβ
(προφ. µε συνίζηση ια).
λίγδιασµα: κχοϊαριπέ, ο (προφ. µε
συνίζηση ια).
λιγνάδα: κισσλιπέ, ο.
λίγνεµα: κισσλαριπέ, ο.
λιγνεύω (αµετβ. ρ.): κισσλιάβ
Αντίθ. τφουλιάβ = χοντραίνω
αµετβ. (βλ. και αδυνατίζω αµετβ.)
λιγνεύω (µετβ. ρ.): κισσλαράβ
Αντίθ. τφουλαράβ = χοντραίνω.
µετβ. (βλ. και αδυνατίζω µετβ.).
λιγνός (α) (επίθ.): κισσλό,-ί
(βλ. και αδύνατος)
Αντίθ. τφουλό = χοντρός, παχύς.
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λιγνός (β) (άκλ. επίθ.): ζαήφι
Αντίθ. τφουλό = χοντρός, παχύς.
λίγο (επίρρ.): εµπούκα και ζάλακ
π.χ. τσχιν µανγκέ εµπούκα µαρνό =
κόψε µου λίγο ψωµί, κι(ν)ντόµ
ζάλακ µας = αγόρασα λίγο κρέας,
εµπούκα µανγκέλας τε περέλ = λίγο
ήθελε να πέσει, ντες µαν εµπούκα
κοτάρ ο λον; = µου δίνεις λίγο από
’κει το αλάτι;
Αντίθ. µπουτ = πολύ, πολύς.
λίγος (άκλ.επιθ.): εµπούκα και
ζάλακ
π.χ. ντε µαν ζάλακ σσεκέρι = δώσ’
µου λίγη ζάχαρη, εµπούκα σι ε παρέ
κάι ντελ τουτ = λίγα είναι τα
χρήµατα που σου δίνει, σίµαν
ζάλακ µπουκί νταά = έχω λίγη
δουλειά ακόµη.
(βλ. και λίγο).
λιγόστεµα: εµπουκιπέ, ο.
λιγοστεύω (α) (αµετβ. ρ.):
εµπουκισάαβ.
λιγοστεύω (α) (µετβ. ρ.):
εµπουκισαράβ
π.χ. µπουτ τφουλιλάν, εµπουκισάρ
εµπούκα ο χαπέ = πολύ πάχυνες,
λιγόστεψε λίγο το φαγητό.
λιγοστεύω (β) (αµετβ. ρ.): ζάλακκερντιάβ και εµπούκα-κερντιάβ (=
λίγος γίνοµαι).
λιγοστεύω (β) (µετβ. ρ.): ζάλακκεράβ και εµπούκα-κεράβ (= λίγο
κάνω).
λιγοστός: (βλ. λίγος).
λιγότερος (άκλ.επιθ.):
νταάεµπουκα και νταάζαλακ
π.χ. καβά σι νταάεµπουκα
κολέσταρ = αυτό είναι λιγότερο από
το άλλο.
Αντίθ. νταάµπουτ = περισσότερος.
λιγούτσικος (άκλ. επίθ.):
εµπουκίσα και ζαλακίσα.
λικνίζοµαι (αµετβ. ρ.):
κχελαβάµαν
(βλ. και κουνιέµαι).

λικνίζω (µετβ. ρ.): κχελαβάβ
π.χ. κχελαβέλας ε χουρντέ κάι
κούνα = λίκνιζε το µωρό στην
κούνια.
(βλ. και κουνώ).
λίκνισµα: κχελαηπέ, ο
(βλ. και κούνηµα, ψυχαγωγία).
λίµα: ριν και πιλάβα, η
π.χ. α(ν)τάβ η ριν, τε µοράβ η
τσχουρί = φέρε τη λίµα, να ακονίσω
το µαχαίρι.
λιµός: µποκχαλιπέ, ο
(µποκ = πείνα).
λιµπίζοµαι (µετβ. ρ.): µο-γκι-τζαλ
(= η ψυχή µου πηγαίνει)
π.χ. µο-γκι-τζαλ κάι ντικχάβ η
ζουµί = λιµπίζοµαι που βλέπω το
φαγητό.
λιονταράκι: ασλανίσι, ο.
λιοντάρι: ασλάνο, ο
π.χ. σαρ ασλάνο σι· ιν τρασσάλ
κχάνικασταρ = σαν λιοντάρι είναι·
δεν φοβάται από κανέναν.
λιονταρίνα: ασλάνκα, η.
λιονταρίσιος (επίθ.): ασλανέσκο,-ι
π.χ. ασλανέσκο ζουραλιπέ =
λιονταρίσια δύναµη.
λιπαίνω (µετβ. ρ.): κχιλαράβ (=
λαδώνω µετβ.).
λίπανση (µηχαν.): κχιλαριπέ, ο (=
λάδωµα).
λιπαρός (επίθ.): κχοϊαλό,-ί (προφ.
µε συνίζηση ια)
π.χ. κχοϊαλό µας = λιπαρό κρέας.
(βλ. και λιγδερός).
Αντίθ. µπικχοϊαλό = άπαχος.
λιπαρότητα: κχοϊαλιπέ, ο (προφ.
µε συνίζηση ια).
λιποθυµία: µπαηλµάκο, ο.
λιποθυµισµένος: (βλ. λιπόθυµος).
λιπόθυµος (άκλ. επίθ.):
µπαηλµούσσι.
λιποθυµώ (αµετβ. ρ.): µπαηλίαβ
και περάβ
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π.χ. κα µπαηλίαβ κατάρ ο τατιπέ =
θα λιποθυµίσω από τη ζέστη (περάβ
κυριολ. πέφτω).
λίπος: κχόι, η (= ξίγκι)
π.χ. µπουτ κχόι σι κάι καβά µας =
πολύ λίπος έχει αυτό το κρέας.
(σ.α. λίγδα).
λιποτάκτης: κατσάκο, ο (κυριολ.
φυγάς, σ.α. λαθροµετανάστης,
δραπέτης).
λιπώδης (επίθ.): κχοϊκανό,-ί
Συνών. κχοϊαλό = λιπαρός,
λιγδερός.
λογαριάζω (α) (µετβ. ρ.): εσάποκεράβ (= λογαριασµό κάνω).
λογαριάζω (β) (µετβ. ρ.): γκινάβ
και σαήαβ (κυριολ. µετρώ)
π.χ. του µαν ιτσ νι σαήος; = εσύ
εµένα καθόλου δε µε λογαριάζεις;
(σ.α. υπολογίζω).
λογαριασµός: εσάπο, ο
π.χ. νι τζανές τε κερές εσάπο = δεν
ξέρεις να κάνεις λογαριασµό, σο
µανγκάβα κα κεράβ, εσάπο κα νταβ
τουτ; = ό,τι θέλω θα κάνω,
λογαριασµό θα σου δώσω;
λογάς: πφερασαλό, ο (πφεράς, ο =
λόγος, κουβέντα, λέξη)
π.χ. µπουτ πφερασαλί σι κι ροµνί,
µπουτ τσχιµπαλί = πολύ λογού είναι
η γυναίκα σου, πολύ γλωσσού.
Συνών. τσχιµπαλί = γλωσσού
λογής: (βλ. είδος).
λόγια: πφερασά και όρµπε, ε
π.χ. πφερασένσα κχάντσικ νι
κερντόλ = µε τα λόγια τίποτε δε
γίνεται, ασσούν µε όρµπε· ιν κα
χασαρές = άκου τα λόγια µου· δεν
θα χάσεις, σαέ πφερασά σι καλά κάι
πφενές; ιν λατζάς εµπούκα; = τι
λόγια είναι αυτά που λες; δεν
ντρέπεσαι λίγο; νι λελ
πφερασέ(ν)νταρ καβά µανούςς =
δεν παίρνει από λόγια αυτός ο
άνθρωπος, τχοντάς λες ορµπέ(ν)ντε
ντα χαλάσπες πε πφαλέσα = τον

έβαλε σε λόγια και µάλωσε µε τον
αδερφό του.
λογικά (επίρρ.): γκογιαβέρ
π.χ. ορµπισαρέλ γκογκιαβέρ καβά
τσχαβό = µιλάει λογικά αυτό το
αγόρι.
(βλ. και λογικός).
λογικεύοµαι (αµετβ. ρ.):
γκογκιάρντιαβ.
π.χ. γκογκιάρντο· σαβέ όρµπε σι
καλά κάι πφενές; = λογικέψου· τι
λόγια είναι αυτά που λες;
Αντίθ. ντιλάβαβ και ντιλάαβ =
τρελαίνοµαι.
λογικεύω (µετβ. ρ.): γκογκιαράβ
(σ.α. συµβουλεύω, νουθετώ,
δασκαλεύω).
λογική: γκογκιαβεριπέ, ο
Αντίθ. ντιλιπέ = τρέλα.
λογικός (άκλ.επιθ.): γκογκιαβέρ
π.χ. σι γκογκιαβέρ µανούςς = είναι
λογικός άνθρωπος, νάι γκογκιαβέρ
καλά σσέα κάι κερντόν = δεν είναι
λογικά αυτά τα πράγµατα που
γίνονται.
Συνών. γκογκιαλό = µυαλωµένος.
Αντίθ. ντιλό = τρελός, παλοκάν =
παλαβός.
λογικότητα: γκογκιαβερικανιπέ, ο
Αντίθ. παλοκανιπέ = παλαβοµάρα.
λογιστής: λογιστί, ο
π.χ. ινγκαρντάν ε τοµολόγια κάι
λογιστί; = πήγες τα τιµολόγια στο
λογιστή;
λογοδοσµένος (επίθ.):
ορµπαντι(ν)ντό,-ί, σεζλίο,-ίκα και
άκλ.επιθ. λογοντιµέ
π.χ. λογοντιµέ σι λακί τσχέι =
λογοδοσµένη είναι η κόρη της.
λογοδοσία: ορµπαντιιπέ, ο.
λογοδοτώ (αµετβ. ρ.): όρµπα-νταβ
(= λόγο δίνω)
π.χ. κα ντες-όρµπα κανταλένγκε
κάι κερντάν = θα λογοδοτήσεις γι’
αυτά που έκανες.
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λογοµαχώ (αµετβ. ρ.):
πφερασένσα-χάµαν και ορµπένσαχάµαν (κυριολ. µε λόγια µαλώνω)
π.χ. πεσσίµ χαλέπες-πφερασένσα,
σορά αστάρντιλε κάι βαστά =
πρώτα λογοµαχήσανε, ύστερα
πιαστήκανε στα χέρια.
λόγος: πφεράς, ο και όρµπα, η.
π.χ. (φράση) µπαρί παρτσάβα
µαρνό χα, µπαρί όρµπα νά πφεν =
µεγάλο κοµµάτι ψωµί φάε, µεγάλο
λόγο µην πεις, νακχέλ µο πφεράς
λέστε = περνάει ο λόγος µου σ’
αυτον, µάνγκε πφεράς νι περέλ, σο
µανγκένα κέρεν = εµένα λόγος δεν
µου πέφτει, ό,τι θέλετε κάντε, κάνα
ντες κο πφεράς, πάπαλε νί κα λες λε
= όταν δίνεις το λόγο σου πίσω δε
θα τον παίρνεις.
(βλ. και λέξη, κουβέντα)
λογοφέρνω: (βλ. λογοµαχώ).
λοξά: (βλ. στραβά)
λόξα: µπενγκ, η (µπενγκ, ο =
διάβολος)
π.χ. τε ασταρέλα µαν µι µπενγκ,
τζανές σο κα κεράβ τουτ; = άµα µε
πιάσει η λόξα µου, ξέρεις τι θα σε
κάνω;, ντιά λε η µπενγκ α(ν)ντό
σσορό, ο(ν)ντάν µούιτχολ = τον
έδωσε (βάρεσε) η λόξα στο κεφάλι,
γι’ αυτό φωνάζει.
λοξεύω (αµετβ. ρ.): µπανγκιάβ (=
στραβώνω αµετβ., παραλύω αµετβ.,
κουτσαίνω αµετβ., γέρνω αµετβ.,
λυγίζω αµετβ.).
λοξεύω (µετβ. ρ.): µπανγκαράβ (=
στραβώνω µετβ., παραλύω µετβ.,
κουτσαίνω µετβ., γέρνω µετβ.,
λυγίζω µετβ.).
λοξοκοιτάζω (µετβ. ρ.):
µπανγκέστε-ντικχάβ.
(βλ. και στραβοκοιτάζω).
λοξός (α) (επίθ.): µπανγκό,-ί
π.χ. µπανγκί σι η τσιζγκία = λοξή
είναι η γραµµή

(βλ. και στραβός, κουτσός,
παράλυτος).
Αντίθ. ντούζι = ίσιος, ίσια.
λοξός (β) (µτφ.) (επίθ.):
µπενγκαλό, -ί και µπενγκιαλό,-ι
(σ.α. διαβολεµένος)
π.χ. παλοκάν σαν, µπενγκαλέα! =
παλαβός είσαι, λοξέ! µπενγκαλί
ροµνί! ναστί κερές λάσα πφεράς =
λοξή γυναίκα! δεν µπορείς να
κάνεις µαζί της κουβέντα.
Συνών. παλοκάν και παλακάν =
παλαβός, ντιλό = τρελός
λοξότητα: (βλ. κάµψη).
λόξυγκας: γκΰτσκα, η
π.χ. ασταρντά µαν γκΰτσκα = µ’
έπιασε λόξυγκας.
λούζοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
χαλαβάµαν
(βλ. και πλένοµαι).
λούζοµαι (β) (αµετβ. ρ.): τχάµαν
(οµόηχο τχάµαν = βάζοµαι) (βλ. και
πλένοµαι)
π.χ. τζα τχότουτ, τατιλό ο παΐ =
πήγαινε να λουστείς, ζεστάθηκε το
νερό.
λούζω (α) (µετβ. ρ.): χαλαβάβ
π.χ. χαλαβέλ πε τσχεά = λούζει την
κόρη της.
(βλ. και πλένω).
λούζω (β) (µετβ. ρ.): τχαβ (οµόηχο
τχαβ = κλωστή, βάζω, τοποθετώ)
π.χ. κινγκέ σι µε µπαλά, µο σσορό
τχοντόµ = βρεγµένα είναι τα µαλλιά
µου, το κεφάλι µου έλουσα. (βλ. και
πλένω).
λουκάνικο: σουτζούκο, ο
π.χ. κατάρ σαβό κασάπο κι(ν)ντάν
καλά σουτζούκορα; = από ποιο
κρεοπωλείο αγόρασες αυτά τα
λουκάνικα;
(υποκ.) σουτζουκίσι, ο.
λουκέτο: νατάρι και ανατάρι, ο
(κυριολ. κλειδί, σ.α. ανοιχτήρι)
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π.χ. τε κινές ε νταµόσκε εκ νατάρι
= ν’ αγοράσεις για την αποθήκη ένα
λουκέτο.
λουκουµάς: λοκµάβα, η
π.χ. κα κερές αµένγκε λοκµάβε; =
θα µας φτιάξεις λουκουµάδες;
(υποκ.) λοκµαβίσα, η.
λουκουµατζής: λουκουµατζίο, θηλ.
λουκουµατζίκα, η.
λουκούµι: λουκούµο, ο
π.χ. λουκούµο κερντιλί η ζουµί =
λουκούµι έγινε το φαγητό.
λουλάς: λουλάβα, η
π.χ. πφεράβ τουτούνο η λουλάβα =
γεµίζω καπνό το λουλά.
λουλουδάκι: λουλουγκιορί, η
λουλουδάς: λουλουγκατζίο και
λουλουγκιατζίο, ο.
λουλουδάτος (επίθ.):
λουλουγκιαλό,-ί.
π.χ. λουλουγκιαλό κοτόρ =
λουλουδάτο ύφασµα.
λουλουδένιος (επίθ.):
λουλουγκιαλό, -ί.
λουλούδι: λουλουγκί, η (σ.α.
άνθος)
(στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου
«σαρ λουλουγκί µπαρανταρντέµ
λες» = σαν λουλούδι τον
µεγάλωσα).
π.χ. µι σσουκάρ σικνί λουλουγκί
τρασσάβας τε να µορσισάολ = το
όµορφο µικρό µου λουλούδι
φοβόµουνα να µη µου µαραθεί,
αταντά µανγκέ λουλουγκιά = µου
έφερε λουλούδια, σίµαν µπουτ
λουλουγκιά α(ν)ντί µι αβλία = έχω
πολλά λουλούδια στην αυλή µου.
λουλουδίζω (αµετβ. ρ.):
λουλουγκιάβαβ
π.χ. λουλουγκιάιλο σα ο τχαν =
λουλούδισε όλος ο τόπος.
λουλουδού: λουλουγκατζΰκα και
λουλουγκιατζίκα, η.
λουρί: καήσσι, ο

π.χ. σαατέσκο καήσσι = λουρί
ρολογιού.
(βλ. και ζώνη).
λούσιµο (α): χαλαηπέ, ο
(βλ. και πλύσιµο).
λούσιµο (β): τχοηπέ, ο (βλ. και
πλύσιµο)
π.χ. τχοηπέ µανγκέλ κο σσορό =
λούσιµο θέλει το κεφάλι σου.
(οµόηχο τχοηπέ = τοποθέτηση,
βάλσιµο).
λουσµένος (α) (µτχ.): χαλαντό,-ί
(βλ. και πλυµένος)
π.χ. χαλαντό σι µο σσορό =
λουσµένο είναι το κεφάλι µου.
Αντίθ. µπιχαλαντό = άλουστος,
άπλυτος.
λουσµένος (β): τχοντό, -ί (βλ. και
πλυµένος) (οµόηχο τχοντό =
βαλµένος, τοποθετηµένος)
Αντίθ. µπιτχοντό = άλουστος,
άπλυτος (οµόηχο µπιτχοντό =
ατοποθέτητος).
λούστρο: (βλ. βερνίκι).
λούστρος: µενιένγκο-µποϊατζίο, ο
(προφ. µε συνίζηση ια).
λουτροπετσέτα: ναηµάσκοµπεσσκίρι, ο και ναηµάσκι-πετσέτα,
η.
λούφα: λούφα, η
π.χ. σα λούφα ντικχές τε κερές,
πφιρνορέα! = όλο λούφα κοιτάς να
κάνεις, πονηρέ!
λουφάρω (αµετβ. ρ.): λούφακεράβ (= λούφα κάνω).
λοχαγός: λοχαγόζι και λοχαγκόζι,
ο.
λοχεία: λοουσιπέ, ο.
λυγίζω (αµετβ. ρ.): µπανγκιάβ.
(σ.α. αµετβ. παραλύω, αµετβ.
στραβώνω, αµετβ. σκύβω, αµετβ.
γέρνω).
π.χ. µπανγκιλόµ κατάρ η ντουκ =
λύγισα από τον πόνο.
λυγίζω (µετβ. ρ.): µπανγκαράβ και
µπανγκιαράβ.
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π.χ. νά µπανγκάρ κε τσανγκά = µη
λυγίζεις τα πόδια σου.
(σ.α. µετβ. παραλύω, µετβ.
στραβώνω, µετβ. γέρνω, µετβ.
σκύβω).
λύγισµα: µπανγκαριπέ και
µπανγκιαριπέ, ο (σ.α. στράβωµα)
λυγισµένος (µτχ.): µπανγκαρντό,-ί
και µπανγκιαρντό,-ί.
(σ.α. στραβωµένος, σκυµµένος).
λυγµός: ροηπέ-γκέσα, ο (= κλάµα
µε ψυχή και γκέσα-ροηπέ, ο = (µε
ψυχή κλάµα).
π.χ. ροβέλας γκέσα = έκλαιγε µε
λυγµούς.
λυκόπουλο: ρουβορό, ο.
λύκος: ρουβ, ο
π.χ. να ντικ λε αγκαντάλ τελέ κάι
ντικχέλ· τζανές σο πφιρνό ρουβ σι;
= µη τον βλέπεις έτσι κάτω που
κοιτάζει· ξέρεις τι πονηρός λύκος
είναι;
λυκοφωλιά: ρουβέσκι – ουβάβα, η.
λυµένος (επίθ.): πουταρντό (=
ανοιχτός)
π.χ. πουταρντό σι ο σιτζίµι =
λυµένο είναι το σχοινί.
Αντίθ. πφα(ν)ντό = δεµένος,
κλειστός, φυλακισµένος.
λύνοµαι (αµετβ. ρ.): πουταράµαν
(= ανοίγω (λύνω) τον εαυτό µου,
ανοίγοµαι, ξανοίγοµαι) και
πουτάρντιαβ (= ανοίγω αµετβ.,
ανοίγοµαι)
π.χ. πουτάρντιλο ο σιτζίµι ντα
νασσλό ο γκρας = λύθηκε το σχοινί
και έφυγε το άλογο.
λύνω (µετβ. ρ.): πουταράβ (=
ανοίγω µετβ.).
π.χ. πουτάρ ο σιτζίµι = λύσε το
σχοινί, πουταράβ ο κόµπο = λύνω
τον κόµπο, πουταράβ µε κορντόϊα =
λύνω τα κορδόνια µου.
Αντίθ. πφά(ν)νταβ = δένω, κλείνω
µετβ., φυλακίζω.

λυπάµαι (α) (αµετβ.και µετβ.ρ.):
ντουκχάβ
π.χ. ντουκχαϊάς λεσκέ ο Ντελ = τον
λυπήθηκε ο Θεός.
(βλ. και αµετβ. πονώ).
Αντίθ. σεβινίαβ = χαίροµαι.
λυπάµαι (β) (αµετβ. και µεταβ.
ρ.): ατζιάβ
π.χ. ατζίαβ λέσκε, ο(ν)ντάν κεράβ
λεσκέ γιαρντούµο = τον λυπάµαι,
γι’ αυτό τον βοηθώ, µάνγκε κον
ατζίορ ντα τε ατζίαβ λεσκέ µε ντα;
= εµένα ποιος µε λυπάται και να
τον λυπηθώ κι εγώ;
λύπη: ντουκχιπέ, ο = (πόνεση,
ντουκ = πόνος).
Αντίθ. σεβινµέκο = χαρά.
λύπηση (α): ντουκχαηπέ, ο (=
πόνεση).
π.χ. ντουκχαηµάσκε σι καβά
µανούςς = για λύπηση είναι αυτός ο
άνθρωπος.
λύπηση (β): ατζιµάκο, ο
π.χ. νάι ατζιµακέσκε καβά πφουρό.
α(ν)ντό πο τερνιπέ τζανές σο
κερντά; = δεν είναι για λύπηση
αυτός ο γέρος. µες στη νιότη του
ξέρεις τι έκανε;
λύσσα: κουντουζλούκο, ο
π.χ. (µτφ) κουντουζλούκο
ασταρντά τουτ ντα κερές αγκαντάλ;
= λύσσα σ’ έπιασε και κάνεις έτσι;
λυσσάζω (α) (αµετβ. ρ.):
κουντούζι-κερντιάβ (=
λυσσασµένος γίνοµαι)
π.χ. (µτφ.) κουντούζι κερντιλό
κατάρ πι χολί = λύσσαξε από το
θυµό του.
λυσσάζω (β) (αµετβ. ρ.):
κουντουζλανίαβ.
λυσσαλέος: (βλ. λυσσασµένος).
λυσσασµένος (επίθ.): κουντούζι, σκα
π.χ. µπουτ φενά σαν, κουντούζι
τζουκέλ τε ντα(ν)νταλέλ τουτ. =
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πολύ κακός είσαι, λυσσασµένο
σκυλί να σε δαγκώσει.
λύση: τσαράβα, η
π.χ. σαβί τσαράβα τε ρακχαβάβ, τε
ατσχέλ καϊά τσινγκάρ! = ποια λύση
να βρω, να σταµατήσει αυτή η
διαµάχη! (τσαράβα σ.α. γιατρειά
π.χ. κάι ένι λατσχέ ντοκτόρα
ινγκαρντόµ νε, αµά λεσκί τσαράβα
νασστί ρακχαντόµ = στους πιο
καλούς γιατρούς τον πήγα, όµως τη
γιατρειά του δεν µπόρεσα να βρω).
λύσιµο: πουταριπέ, ο (= άνοιγµα).
Αντίθ. πφα(ν)ντιπέ = δέσιµο,
κλείσιµο, φυλακή.
λυτρωµένος (άκλ. επίθ.):
κουρταρµούσσι (σ.α. σωσµένος)
λυτρωµός: κουρταριπέ, ο και
κουρταρµάκο, ο
(βλ. και σώσιµο, γλυτωµός).
λυτρώνοµαι: (βλ. αµετβ.
γλυτώνω).
λυτρώνω (µετβ. ρ.): κουρταρίαβ.
(βλ. και σώζω, µετβ. γλιτώνω).
λωλάδα: λαλαρντιπέ, ο
λωλαίνω (µετβ. ρ.): λαλαράβ
π.χ. λαλαρντάς τουτ η σεβντάβα =
σε λώλανε ο έρωτας.
Συνών. ντιλαράβ = τρελαίνω.
λωλός (επίθ.): λαλαρντό,-ί
Συνών. ντιλό = τρελός, παλοκάν =
παλαβός.

