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µα (σύνδ.): αµά (σ.α. αλλά, όµως) 
 π.χ. αµά µε νι πφε(ν)ντόµ λεσκέ 
κχάντσικ = µα εγώ δεν του είπα  
τίποτα. 
µαγαζάκι: ντουκιανίσι, ο. 
µαγαζάτορας: ντουκιαντζίο, ο. 
µαγαζατόρισσα: ντουκιαντζίκα, η. 
µαγαζί (α): ντουκιάνο, ο  
 π.χ. αβγκιέ ε ντουκέα σι πφα(ν)ντέ 
= σήµερα τα µαγαζιά είναι κλειστά. 
µαγαζί (β): ντικιάνο  και ντικάνο, ο  
 π.χ. κάσκο σι καβά ντικιάνο; =  
ποιανού είναι αυτό το µαγαζί; κάι 
πουταρντάν ντικάνο; = πού άνοιξες 
µαγαζί; 
µαγεία: µαγία και µπυύα, η (τα υ 
προφ. όπως το γαλλικό u). 
µαγείρεµα: χαµάσκο-κεριπέ, ο (= 
φτιάξιµο φαγητού). 
µαγειρεύω (µετβ. ρ.): ζουµί-κεράβ 
(= φαγητό φτιάχνω) και χαπέ-κεράβ 
(= φαγητό φτιάχνω). 
µάγεµα: (βλ. µαγεία). 
µαγεύω (µετβ. ρ.): µαγία-κεράβ (= 
µαγεία κάνω) και µπυύα-κεράβ (= 
µαγεία κάνω). 
µάγια: µαγίε και µπυύε, ε (τα υ 
προφ. όπως το γαλλικό u) 
 π.χ. πφα(ν)ντά λε πασσά πέστε ε 
µαγιένσα = τον έδεσε κοντά της µε 
τα µάγια, ντιλαρντά λε ε µπυυένσα 
= τον έχει τρελάνει µε τα µάγια. 
µαγιά: µαϊάβα, η (προφ. µε 
συνίζηση ια) και χουµέρ, ο 
 π.χ. σας µποζούκι η µαϊάβα ντα ιν 
πφουκιλό ο µαρνό = ήταν 
χαλασµένη η µαγιά και δεν 
φούσκωσε το ψωµί. 
 (βλ. χουµέρ στο λήµµα ζυµάρι). 
 (υποκ.) µαϊαβίσα, η (προφ. µε 
συνίζηση ια). 
µαγιό: µαγιό, ο  

 π.χ. λε κο µαγιό, τε τζας κάι ντενίζι 
= πάρε το µαγιό σου, να πάµε στη 
θάλασσα. 
µάγισσα: µπυυτζίκα, η (τα υ προφ. 
όπως το γαλλικό u). 
µαγκάλι: µανγκάλι, ο 
 π.χ. πεκ ε µατσχέ οπρά µανγκάλι = 
ψήσε τα ψάρια πάνω στο µαγκάλι. 
µάγκας: µάγκα, ο 
 π.χ. λατσχό κερντέ λε κάι µαρντέ 
λε, µπουτ µάγκα κερέλας πες = 
καλά κάνανε που τον έδειραν, πολύ 
τον µάγκα έκαµνε. 
 Συνών. καµπάνταη = νταής, 
µάγκας. 
µαγκεύω (αµετβ. ρ.): µάγκα-
κερντιάβ (= µάγκας γίνοµαι) 
 π.χ. τε πέλα ντούι µπίρε, µάγκα-
κερντόλ = αν πιει δυο µπύρες, 
µαγκεύει. 
 Συνών. τσαµπουκαλούκο-κεράβ = 
τσαµπουκαλεύοµαι. 
µαγκιά: µάνγκαλουκο, ο και 
µαγκιά, η 
 π.χ. µάνγκαλουκο µπικνές µανγκέ 
ακανά; = µαγκιά µου πουλάς τώρα; 
κι µαγκιά µάνγκε ιν νακχέλ = η 
µαγκιά σου σε µένα δεν περνάει. 
 Συνών. τσαµπουκαλούκο = 
τσαµπουκαλίκι. 
µαγνήτης: µαγνίτι, ο. 
µαγνητόφωνο: τεήπι, ο 
 π.χ. σσουκάρ µπασσέλ καβά τεήπι 
= ωραία παίζει  (ηχεί) αυτό το 
µαγνητόφωνο. 
 (υποκ.) τεηπίσι, ο. 
µαγουλάκι: τσχαµορί, η. 
µαγουλάς: τσχαµαλό, ο. 
µαγουλού (η): τσχαµαλί, η. 
µάγουλο: τσχαµ, η 
 π.χ. λολιλέ λεσκέ τσχαµά = 
κοκκίνισαν τα µάγουλά του, 
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τσουµιντά λε κάι η τσχαµ = τον 
φίλησε στο µάγουλο. 
µάδηµα: µπριβιπέ, ο  
 (σ.α. γνέσιµο, ξεµάλλιασµα). 
µαδηµένος (µτχ.): µπριβντό-ί 
 (σ.α. γνεµένος, ξεµαλλιασµένος). 
µαδώ (µετβ. ρ.): µπριβάβ 
 π.χ. µπριβντάς λακέ µπαλά = της 
µάδησε τα µαλλιά. 
 (σ.α. γνέθω, ξεµαλλιάζω). 
µάζεµα: κιντιπέ, ο (σ.α. συγύρισµα, 
συγκέντρωση, συλλογή) 
 π.χ. κιντιπέ µανγκέν ε πατέ = 
µάζεµα θέλουν τα ρούχα. 
 Αντίθ. µπουλιαριπέ = άπλωµα. 
µαζεµένος (µτχ.): κιντό,-ί.  
µαζεµένος (άκλ. επίθ.): κιντιµέ 
 π.χ. κιντιµέ σι ο κχερ = µαζεµένο 
(συγυρισµένο) είναι το σπίτι. 
µαζεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
κίνταµαν 
 π.χ. κιντάπες ε τρασσάταρ = 
µαζεύτηκε από το φόβο, η µπλούζα 
κιντάπες κατάρ ο χαλαηπέ = η 
µπλούζα µαζεύτηκε από το 
πλύσιµο, κιντάπες εµπούκα ο 
χουρντό = µαζεύτηκε λίγο το µωρό 
(δηλ. πάχυνε). 
µαζεύοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
κιντινισάαβ, κιντισάαβ και 
κιντί(ν)ντιαβ 
 π.χ. σόσταρ κιντινισάιλε κατέ καλά 
µανουσσά; = γιατί µαζεύτηκαν εδώ 
αυτοί οι άνθρωποι; 
µαζεύω (α) (µετβ. ρ.): κίνταβ (σ.α. 
συγυρίζω, συγκεντρώνω, συλλέγω) 
 π.χ. κίνταβ ο κχερ = µαζεύω το 
σπίτι, κίνταβ ε πατέ = µαζεύω τα 
ρούχα, (µτφ.) κίντε κι γκογκί, σο 
τζας τε κερές; = µάζεψε το µυαλό 
σου, τι πας να κάνεις;, κίντελ παρέ, 
για τε κινέλ µοτόρι = µαζεύει λεφτά 
για να αγοράσει µηχανάκι. 
µαζεύω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.): 
κινταράβ και (επιτατ. ενεργ. 

διαµ.ρ.) κιντανταράβ (= βάζω να 
µαζέψει-ουν, βάζω να συγυρίσει-
ουν, βάζω να συγκεντρώσει-ουν, 
βάζω να συλλέξει-ουν) 
 π.χ. κα κινταράβ λεστέ ντοµάτε = 
θα τον βάλω να  µαζέψει ντοµάτες, 
κα κινταράβ λατέ ο κχερ = θα την 
βάλω να συγυρίσει το σπίτι. 
 (κινταρντό, -ί (µτχ.) = µαζεµένος, 
κινταριπέ, ο (ρηµ. ουσ.) =  µάζεµα). 
µαζί (α) (επίρρ.): µπαραµπέρι 
 π.χ. γκελάµταρ µπαραµπέρι, αµά 
ιρισάιλοµ κόρκορι = φύγαµε µαζί, 
αλλά γύρισα µόνος µου. 
µαζί (β) (επίρρ.): µπεραµπέρι  
 π.χ. µπεραµπέρι αβιλάµ = µαζί 
ήρθαµε 
 Αντίθ. αηρΰκι και χόρια = χώρια. 
µαθαίνω (α) (αµετβ. ρ.): σικλιάβ  
 π.χ. γκάντικιν µπαρόλ, σικλιόλ = 
όσο µεγαλώνει, µαθαίνει. 
µαθαίνω (α) (µετβ. ρ.): σικλιαράβ  
 π.χ. κα σικλιαράβ τουκέ σαρ 
κερντόλ καγιά µπουκί = θα σου 
µάθω πώς γίνεται αυτή η δουλειά. 
 (βλ. και διδάσκω, εκπαιδεύω). 
µαθαίνω (α) (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
υρενίαβ (το υ προφ. όπως το 
γαλλικό u) 
 π.χ. µανγκάβ τε υρενίαβ γιαζίε = 
θέλω να µάθω γράµµατα. (σ.α. 
σιχαίνοµαι, διδάσκοµαι, 
εκπαιδεύοµαι, π.χ. µπουτ πίσσι σι 
λεσκί ροµνί υρενίαβ λάταρ = πολύ 
βροµιάρα είναι η γυναίκα του, 
σιχαίνοµαι απ’ αυτήν). 
µαθαίνω (β) (µετβ. ρ.): 
υρε(ν)τιρίαβ (το υ προφ. όπως το 
γαλλικό u) 
 π.χ. υρε(ν)τιρίαβ µε τσχαβέ γιαζίε 
= µαθαίνω το παιδί µου γράµµατα 
(σ.α. διδάσκω, εκπαιδεύω) 
µαθαίνω (β) (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
αλϋσσίαβ (σ.α. συνηθίζω αµετβ.)  
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 π.χ. αλϋσστΰν τού ντα τζιγκάρα τε 
πες α; =  έµαθες κι εσύ τσιγάρο να 
πίνεις, ε;, σαρ τε αλϋσσίαβ καϊά 
µπουκί! = πώς να µάθω αυτή τη 
δουλειά! 
µαθαίνω (γ) (µετβ. ρ.): 
αλϋσστϋρίαβ (σ.α. συνηθίζω µετβ, 
διδάσκω, εκπαιδεύω) 
 π.χ. του αλϋσστϋρντΰν  νε, τε πελ 
τζιγκάρα = εσύ τον έµαθες να πίνει 
τσιγάρο. 
µάθηµα: ντέρσι, ο 
 π.χ. τε να ιν ντέσα κάι κο τσχαβό 
ντέρσι του, κα νταβ λε µε = αν δεν 
δώσεις µάθηµα στο παιδί σου εσύ, 
θα του δώσω εγώ (δηλ. αν δεν το 
συµµορφώσεις εσύ, θα το 
συµµορφώσω εγώ µε ξύλο), 
κερντιλό µανγκέ ντέρσι = µου έγινε 
µάθηµα (δηλ. αυτό που έπαθα). 
µαθηµένος (άκλ. επίθ.): αλϋσσΰκι 
και αλυσσίκι (σ.α. συνηθισµένος) 
 π.χ. αλϋσσΰκι σαν του τε τσορές = 
µαθηµένος είσαι εσύ να κλέβεις. 
µάθηση (α): σικλιπέ, ο. 
µάθηση (β): υρενµέκο,  ο (το υ 
προφ. όπως το γαλλικό u) (σ.α. 
σιχαµάρα). 
µαία: µαµί, η. 
µαϊµού: µαϊµούνα, η  
 π.χ. τζανάβ τουτ σο µαϊµούνα σαν 
= σε ξέρω τι µαϊµού είσαι. 
 (υποκ.) µαϊµουνίσα, η 
µαϊµουδίστικος (επίθ.): 
µαϊµουνάκο,-ι 
 π.χ. µαϊµουνάκο µούι σίλε = 
µαϊµουδίστικο πρόσωπο έχει (δηλ. 
είναι πολύ άσχηµος). 
µαϊντανός: µαϊντανόζι, ο 
 π.χ. σίτουτ εµπούκα µαϊντανόζι, τε 
ντες µαν; = έχεις λίγο µαϊντανό, να 
µου δώσεις; κάι αβέλα µαϊντανόζι 
κερντός = παντού µαϊντανός 
γίνεσαι (δηλ. παντού 
ανακατεύεσαι). 

µακάρι (µορ.): µακάρι 
 π.χ. µακάρι τε κερντόλ κι µπουκί! 
= µακάρι να γίνει η δουλειά σου! 
µακαρίτης: (βλ. συγχωρεµένος 
(ο)). 
µακαρονάδα: µακαρινένγκι-ζουµί, 
η (= µακαρονιών φαγητό). 
µακαρόνι: µακαρίνα, η και 
µακαρόνι, ο. 
µακέτα: µακέτα, η. 
µακιγιάροµαι (αµετβ. ρ.): 
µακχάµαν (= βάφοµαι) (βλ. και 
βάφοµαι). 
µακραίνω (αµετβ. ρ.): ουζούνι-
κερντιάβ (= µακρύς γίνοµαι). 
µακραίνω (µετβ. ρ.): λουνγκιαράβ 
 Αντίθ. χαρναράβ = κονταίνω 
(µετβ.), χαµηλώνω (µετβ.), 
πασσαράβ = πλησιάζω (µετβ.). 
µακραίνω (µετβ. ρ.): ουζούνι-
κεράβ (= µακρύ κάνω). 
µακραίνω (αµετβ. ρ.): λουνγκιβάβ 
και λουνγκιάβ 
 Αντίθ. πασσάβαβ = πλησιάζω 
(αµετβ.), χαρνιάβ = κονταίνω 
(αµετβ.), χαµηλώνω (αµετβ.). 
µάκρεµα: λουνγκιαριπέ, ο 
 Αντίθ. πασσαβιπέ = πλησίασµα, 
χαρναριπέ = κόντεµα, χαµήλωµα. 
µακρεµένος (µτχ.): λουνγκιαρντό, 
-ί. 
µακριά (επίρρ.): ντουρ 
 π.χ. ντουρ σι κατάρ λεσκό κχερ = 
µακριά είναι το σπίτι του από δω. 
 (ντουράλ = από µακριά, π.χ. 
ντουράλ αβιλό = από µακριά ήρθε). 
Αντίθ. πασσέ = κοντά. 
µακρινότερος (α) (επίθ.): νταά-
ντουριτνό,-ί (= πιο µακρινός). 
 Αντίθ. νταά-πασσουτνό = 
κοντινότερος. 
µακρινότερος (β) (επίθ.): εν-
ντουριτνό, -ί και ένι-ντουριτνό, ί 
 Αντίθ. εν-πασσουτνό και ένι-
πασσουτνό, -ί = πλησιέστερος. 
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µακρινός (επίθ.): ντουριτνό,-ί 
 Αντίθ. πασσουτνό = κοντινός. 
µακρόβιος (επίθ.): βεστό,-ί  
 π.χ. (ευχή) σαστό, βεστό τε αβές = 
υγιής, µακρόβιος να είσαι. 
µακροβιότητα (α): βεστιπέ, ο  
 π.χ. (ευχή) ο Ντελ σαστιπέ ντα 
βεστιπέ τε ντελ τουτ = ο Θεός υγεία 
και µακροβιότητα να σου δώσει. 
µακροβιότητα (β): εµύρυ, ο (το υ 
προφ. όπως το γαλλικό u) 
 π.χ. (ευχή) ο Ντελ εµύρυ τε ντελ κε 
χουρντέν = ο Θεός µακροβιότητα 
να δώσει τα παιδιά σου. 
µακρόθεν (επίρρ.): ντουράλ 
µακροµύτης : µπαρέ-νακχέσκο, ο  
 (κυριολ. µεγαλοµύτης). 
µακροµύτα: µπαρέ-νακχέσκι, η  
 (κυριολ. µεγαλοµύτα). 
µάκρος (α): λουνγκιπέ, ο. 
µάκρος (β): ουζου(ν)νούκο, ο  
 π.χ. καζόµ µέτρορα σι ο 
ουζου(ν)νούκο; = πόσα µέτρα είναι 
το µάκρος; 
 Αντίθ. γκενισσλίκο = φάρδος, 
πλάτος. 
µακρυµάλλης (επίθ.): µπαρέ-
µπαλένγκο,-ι  
 (κυριολ. µεγαλοµάλλης). 
µακρυµάνικος (επίθ.): µπαρέ-
µπαϊένγκο,-ι (προφ. µε συνίζηση ιε) 
 π.χ. µπαρέ-µπαϊένγκι α(ν)τεράβα = 
µακρυµάνικο πουκάµισο. 
 (κυριολ. µεγαλοµάνικος). 
 Αντίθ. χαρνέ-µπαϊένγκο = 
κοντοµάνικος. 
µακρυµούρης: (βλ. 
µακρυπρόσωπος). 
µακρυπρόσωπος (επίθ.): ουζούνι-
µόσκο,-ι και ουζούνι-µουέσκο,-ι. 
µακρύς (α) (επίθ.): λούνγκο,-ι 
 π.χ. λούνγκο ντροµ = µακρύς 
δρόµος.  
µακρύς (β) (άκλ. επίθ.): ουζούνι  

 π.χ. µπουτ ουζούνι σι καβά καςς = 
πολύ µακρύ είναι αυτό το ξύλο. 
µακρυχέρης (επίθ.): ουζούνι-
βαστένγκο,-ι. 
µαλακός (επίθ.): κοβλό,-ί και 
πακό,-ί 
 π.χ. κοβλό µαρνό = µαλακό ψωµί, 
πακό κιράλ = µαλακό τυρί. 
 Αντίθ. σέρτι = σκληρός, σκληρά. 
µαλακοσύνη: (βλ. µαλακότητα). 
µαλακότητα: κοβλιπέ και πακιπέ, ο  
 Αντίθ. σερτλίκο = σκληρότητα.   
µαλακούτσικος (επίθ.): κοβλορό,-ί 
και πακορό,-ί. 
µαλάκωµα: κοβλιαριπέ και 
πακαριπέ, ο. 
µαλακωµένος (µτχ.): κοβλιαρντό,-ί 
και πακαρντό,-ί. 
µαλακώνω (αµετβ. ρ.): κοβλιάβ 
και πακιβάβ  
 π.χ. κοβλιλί η αβάβα = µαλάκωσε ο 
καιρός. 
 Αντίθ. σερτλενίαβ = σκληραίνω 
(αµετβ.). 
µαλακώνω (µετβ. ρ.): κοβλιαράβ 
και πακαράβ 
 π.χ. καλά καραµέλε κοβλιαρέν ο 
κουρλό = αυτές οι καραµέλες 
µαλακώνουν το λαιµό. 
 Αντίθ. σερτλετιρίαβ = σκληραίνω 
(µετβ.) 
µαλεµπί: µαλεµπία, η 
 π.χ. µαλεµπία κεράβ = µαλεµπί 
φτιάχνω. 
µαλλάκι: µπαλορό, ο (σ.α. 
τριχούλα). 
µαλλάκια: µπαλορά, ε  
 π.χ. σαέ σσουκάρ σι κε µπαλορά! = 
τι ωραία είναι τα µαλλάκια σου! 
µαλλί: µπαλ, ο  
 π.χ. φουλαβάβ µε µπαλά = χτενίζω 
τα µαλλιά µου, σίτουτ σσουκάρ 
µπαλά = έχεις ωραία µαλλιά, 
τσχινιπέ µανγκέν κε µπαλά = 
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κόψιµο θέλουν τα µαλλιά σου. (σ.α. 
τρίχα).  
 (βλ. και τρίχα). 
µαλλί (προβάτου για γνέσιµο): 
ποσσόµ, η. 
µαλλιαρός (επίθ.): µπαλαλό,-ι  
 π.χ. µπαλαλέ τσανγκά = µαλλιαρά 
πόδια. 
 (βλ. και τριχωτός). 
µαλλιάς: µπαρέ-µπαλένγκο,ο (κατά 
λέξη: µεγαλοµάλλης*) 
µάλλιασε (η γλώσσα µου): µπαλ-
µπαριλό-α(ν)ντί-µι-τσχιπ (= µαλλί 
(ή τρίχα) µεγάλωσε µες στη 
γλώσσα µου) 
 π.χ. µο νι ασσουνές; µπαλ µπαριλό 
α(ν)ντί  µι τσχιπ, κάι µούιτχαβ = ρε 
δεν ακούς; µάλλιασε η γλώσσα µου, 
που φωνάζω, πφενί-πφενί, µπαλ 
µπαριλό  α(ν)ντί µι τσχιπ =  λέγε-
λέγε, µάλλιασε  η γλώσσα µου. 
µάλλον (επίρρ.): γκάλιµπα και 
κάλιµπα 
 π.χ. γκάλιµπα κα τζάλταρ αβγκιέ = 
µάλλον θα φύγει σήµερα, κάλιµπα 
αγκαντάλ σι = µάλλον έτσι είναι 
(σ.α. πιθανόν, βλ. και πιθανόν) 
 Συνών. µπέκιµ και µπέλκιµ = ίσως. 
µάλωµα: τσινγκάρ, η  
 (σ.α. καυγάς, πόλεµος, φασαρία). 
µαλωµένος (α) (µτχ.): 
τσινγκαραλό,-ί 
 π.χ. τσινγκαραλό σοµ λέσα, νι 
κονουσσίας = µαλωµένος είµαι µαζί 
του, δεν µιλάµε. 
 (βλ. και καυγατζής). 
µαλωµένος (β) (µτχ.): χα(ν)ντό,-ί 
 (κυριολ. φαγωµένος, χαβ = τρώω) 
 π.χ. χα(ν)ντό σεµ λένσα = 
µαλωµένος είµαι µαζί τους. 
 (βλ. και φαγωµένος). 
µαλώνω (αµετβ. ρ.): χάµαν  
 (κυριολ. τρώγοµαι µτφ.). 
 π.χ. σόσκε χά(ν)τουµεν; = γιατί 
µαλώνετε;, χάλπες πε τσχαβέσα = 

µαλώνει µε το γιο του, χαλόµαν 
καλέσα αβγκιέ = µάλωσα µ’ αυτόν 
σήµερα (οµόηχο χάµαν = φάε µε). 
 (βλ. και τρώγοµαι). 
µάνα: ντέι, η  
 π.χ. κάι γκελί κι ντέι; = πού πήγε η 
µάνα σου;, ντάλε, σαβί ζουµί 
κερντάν; = µάνα, τι φαγητό έκανες;, 
νασφάιλι µι ντέι = αρρώστησε η 
µάνα µου, η ντέι σι έκτανε = η µάνα 
είναι µία. 
µανάβης: µπατσετζίο, ο. 
µαναβική: µπατσετζιλίκο, ο 
 π.χ. µπατσετζιλίκο κερέλ λεσκό 
ντατ = µαναβική κάνει ο πατέρας 
του 
 (µπατσάβα, η = περιβόλι). 
µανία: µανία, η 
 π.χ. σίλε µπουτ µανία ε 
τοµαφιλένσα = έχει πολλή µανία µε 
τα αυτοκίνητα. 
µανιβέλα: µαναβέλα, η 
 π.χ. ιρισάρ η µαναβέλα = γύρνα τη 
µανιβέλα 
µανικάκι: µπαϊορί, η (προφ. µε 
συνίζηση ιο) 
 π.χ. βάζντε κε µπαϊορά = σήκωσε 
τα µανικάκια σου. 
µανίκι: µπάι, η (προφ. µε συνίζηση 
άι) 
 π.χ. βαζντά πε µπαϊά, για τε 
χαλαβέλ ε τσαρέ = σήκωσε τα 
µανίκια της, για να πλύνει τα πιάτα. 
µανιτάρι: τσουπέρκα, η. 
 (υποκ.)  τσουπερκίσα, η. 
µανίτσα: (βλ. µανουλίτσα). 
µανούλα: ντεϊορί, η (προφ. µε 
συνίζηση ιο) 
 π.χ. (στίχος από τσιγγάνικο 
τραγούδι) κάι µε χουρντένγκι 
λατσχί ντεϊορί! = πού είναι των 
παιδιών µου η καλή µανούλα!  
µανουλίτσα: ντεορί και ντεϊορί,  η 
 π.χ. σο τε κερέλ µι ντεορί! = τι να 
κάνει η µανουλίτσα µου!, αβιλίταρ 
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µι ντεϊορί! = ήρθε η µανουλίτσα 
µου!, αχ! µι  λατσχί ντεορί µουλί = 
άχ! η καλή µου, η µανουλίτσα 
πέθανε. 
µανταλάκι: κΰστϋρµάκο, ο 
 (βλ. και πιαστράκι). 
µανταρίνι: µα(ν)νταλίνα, η 
 π.χ. µα(ν)νταλίνε χαβ, αµά 
πορτοκάλα νασστίκ = µανταρίνια 
τρώω, αλλά πορτοκάλια δεν µπορώ. 
µανταρινιά: µα(ν)νταλίν, η. 
µαντάτο: (βλ. είδηση). 
µαντατοφόρος: αµπερτζίο, ο (σ.α. 
πληροφοριοδότης), θηλ. 
αµπερτζίκα, η 
 π.χ. λενγκό αµπερτζίο σι καβά, 
αµπέρα, ινγκαρέλ λένγκε = ο 
µαντατοφόρος τους είναι αυτός, 
ειδήσεις µεταφέρει γι’ αυτούς. 
µαντεία (του χεριού): βλ. 
χειροµαντεία. 
µάντεµα: φάλο, ο (= µάντεµα της 
µοίρας, του πεπρωµένου στα 
χαρτιά, στην παλάµη, στο φλιτζάνι 
ή µε σφαίρα ειδική για  µάντεµα). 
 π.χ. λιλά τσχαβ τε ντικχάβ κο φάλο 
= χαρτιά ρίχνω να δω τη µοίρα σου, 
πουτάρ κο βας τε ντικχάβ κο φάλο 
= άνοιξε το χέρι σου να δω τη 
µοίρα σου, ντε µα(ν)ντέ κο 
φιλτζάνο τε ντικχάβ κο φάλο = 
δώσ’ µου το φλιτζάνι σου να δω τη 
µοίρα σου. 
µαντεύω (τη µοίρα) (µετβ. ρ.): 
φάλο-ντικχάβ (ντικχάβ = βλέπω, 
κοιτάζω, βλ. φάλο στο λήµµα 
µάντεµα). 
µάντης (της µοίρας): φαλτζίο, ο 
(από την λέξη φάλο, ο, βλ. 
µάντεµα) 
µαντίλα: ντικχλό, ο,  µοµία, η και 
σσάρπα, η και γκρέπο, ο 
 π.χ. τε κινές µάνγκε ντα γκασαβό 
ντικχλό =  να µου αγοράσεις και 
µένα τέτοια µαντίλα (οµόηχο 

ντικχλό = κοιταγµένος), πφά(ν)νταβ 
η µοµία κάι µο σσορό = δένω τη 
µαντίλα στο κεφάλι µου. 
 (υποκ.) ντικχλορό, ο, µοµιίσα, η, 
σσαρπίσα, η . 
µαντίλι: γιαλούκο, ο  
 π.χ. λε ο γιαλούκο ντα κόστουτ = 
πάρε το µαντίλι και σκουπίσου. 
µάντισσα (της µοίρας): φαλτζΰκα 
και φαλτζίκα, η 
 π.χ. µι µάµι σι φαλτζΰκα = η γιαγιά 
µου είναι µάντισσα της µοίρας. 
µάντρα: µά(ν)ντρα, η. 
µάξι: µάκσι, ο 
 π.χ. ε µακσέσκι µόντα νακχλί = η 
µόδα του µάξι πέρασε. 
µαξιλαράκι (α): σσαρα(ν)ντορό, ο.  
µαξιλαράκι (β): γιαστουκίσι, ο. 
µαξιλάρι (α): σσαρά(ν)ντ και 
σσερά(ν)ντ, ο 
 π.χ. [στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«ε µπαρέ σουνέ» (= τα µεγάλα 
όνειρα)] εκχέ σσαρα(ν)ντέστε 
πφενέλας κα πφουριβάς, κεράβας 
λάσα µπαρέ σουνέ, τζι κάι 
χασάρντιλοµ κάι ντροµένγκε σουνέ 
ντα ατσχιλόµ κόρκορι = σε ένα 
µαξιλάρι µου ‘λεγε θα γεράσουµε, 
έκαµνα µαζί της όνειρα µεγάλα, 
µέχρι που χάθηκα στους δρόµους 
των ονείρων κι έµεινα µόνος. 
µαξιλάρι (β): γιαστούκο, ο  
 π.χ. νασστί πασστιάβ καλέ 
γιαστουκέσα = δεν µπορώ να 
κοιµηθώ µ’ αυτό το µαξιλάρι. 
µαξιλαροθήκη: κϋλΰφο, ο (κυριολ. 
κελύφι). 
µαόνι: µαούνο, ο  
 π.χ. µαουνέσταρ σι καβά καςς = 
από µαόνι είναι αυτό το ξύλο.  
µαραγκός: µαρανγκόζι, ο 
 π.χ. ο µαρανγκόζι κερέλ ο ντολάπο 
= ο µαραγκός φτιάχνει την 
ντουλάπα (ντολάπο, ο = ντουλάπα, 
ντουλάπι). 
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µαραγκοσύνη: µαρανγκοζλούκο. 
µαράζι: µαράζι, ο 
 π.χ. χαλά λα ο µαράζι, σαρ 
γκελόταρ λακό τσχαό = την έφαγε 
το µαράζι, καθώς έφυγε ο γιος της. 
µαραίνοµαι (αµετβ. ρ.): 
µορσισάβαβ και µορσισάαβ  
 π.χ. µορσισάιλι η λουλουγκί = 
µαράθηκε το λουλούδι. 
 [µορσισάαβ (µτφ.) = (αµετβ.) µου- 
διάζω]. 
µαραίνω (µετβ. ρ.): µορσισαράβ 
 π.χ. (µτφ.) καβά νασφαλιπέ 
µορσισαρντάς λακό τερνιπέ = αυτή 
η αρρώστια µάρανε τα νιάτα της. 
 [µορσισαράβ (µτφ.) = µουδιάζω 
(µετβ.)]. 
µαραµένος (µτχ.): µορσισαρντό,-ί  
[µορσισαρντό (µτφ.) = 
µουδιασµένος]. 
µαραµένος (άκλ. επίθ.): µορσιµέ 
 π.χ. πφουριλάν, σαρ µορσιµέ 
λουλουγκί κερντιλάν = γέρασες, 
σαν µαραµένο λουλούδι έχεις γίνει. 
 Αντίθ. µπιµορσιµέ = αµάραντος.  
µάρανση: µορσισαριπέ και 
µορσιπέ, ο 
 [µορσισαριπέ (µτφ.) = µούδιασµα]. 
µαραφέτι: µαραφέτι, ο 
 π.χ. καλέ µαραφετένσα µπουκί νι 
κερντόλ = µ’ αυτά τα µαραφέτια 
(εργαλεία) δουλειά δε γίνεται, 
(φράση) κάι χαρνέ µανουσσά σι ο 
µαραφέτι = στους κοντους 
ανθρώπους υπάρχει το µαραφέτι 
(δηλ. η πονηριά, η εξυπνάδα, η 
εφευρετικότητα). 
µάρκα: µάρκα, η  
 π.χ. σαβί µάρκα σι κο τοµαφίλι; = 
τι µάρκα είναι το αυτοκίνητό σου; 
τζανάβ σο µάρκα σαν του = ξέρω τι 
µάρκα είσαι εσύ (δηλ. πόσο 
πονηρός). 
µαρκίζα: µαρκίζα, η 

 π.χ. ε κχερέσκι µαρκίζα = του 
σπιτιού η µαρκίζα. 
 (υποκ.) µαρκιζίσα, η 
µαρµαράς: µαρµαρτζίο, ο. 
µαρµαρένιος (επίθ.): 
µαρµαρένγκο,-ι 
 π.χ. µαρµαρένγκε µερντεφέα = 
µαρµάρινες σκάλες. 
µάρµαρο: µάρµαρο, ο 
 π.χ. κα νακχαβάβ µε ντα κάι µο 
κχερ γκασαβέ µάρµαρα = θα 
περάσω κι εγώ στο σπίτι µου τέτοια 
µάρµαρα. 
µάρτυρας: σσαήτι, ο. 
µάρτυρας (η): σσαήτι, η  
 π.χ. κα τχαβ τουτ σσαήτι κάι 
µακεµάβα = θα σε βάλω µάρτυρα 
στο δικαστήριο. 
µάρτυρας του Ιεχωβά: Γιαχοβάβα, 
ο, θηλ. Γιαχοβάβκα, η. 
µαρτυρία: (βλ. προδοσία). 
µαρτυριάρης: (βλ. προδότης). 
µαρτυρώ: (βλ. προδίδω). 
µασέλα: µασέλα, η 
 π.χ. νάι λέσκε ε ντα(ν)ντά, µασέλα 
βουραβέλ  = δεν είναι δικά του τα 
δόντια, µασέλα φοράει. 
µάσηµα: τσα(µ)µπιπέ και 
τσανµπιπέ, ο. 
µασηµένος (µτχ): τσα(µ)µπλό,-ί 
και τσανµπλό,-ί. 
µάσηση: (βλ. µάσηµα). 
µασιά: µασσάβα, η 
 π.χ. τε λάβα τούκε η µασσάβα, 
τζανές σο κα κεράβ τουτ; = αν σου 
πάρω τη µασιά, ξέρεις τι θα σε 
κάνω; 
µάσκα: µάσκα, η  
 π.χ. κάταρ λιάν καγιά µάσκα; = 
από πού πήρες αυτή τη µάσκα;  
µασκαραλίκι: µασκαραλούκο, ο 
 π.χ. σόσι καβά µασκαραλούκο 
κατέ α(ν)ντρέ, η ντουνιάβα κα 
πρασάλ τουµέν = τι µασκαραλίκι 
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είναι αυτό εδώ µέσα, ο κόσµος θα 
σας κοροϊδεύει. 
 Συνών. ρεζι(λ)λίκο = ρεζιλίκι. 
µασκαράς: µασκαράβα, η 
 π.χ. µασκαράβε κερντιλάµ α(ν)ντί 
ντουνιάβα, σάορε πρασάν αµέν = 
µασκαράδες γίναµε µες στον 
κόσµο, όλοι µας περιγελούν, τζανές 
σο µασκαράβα σι βο! = ξέρεις τι 
µασκαράς είναι αυτός! (δηλ. τι 
απατεώνας). 
µασούρι: τόπο, ο 
 π.χ. εκ τόπο τχαβ = ένα µασούρι 
κλωστή (σ.α. µάτσο π.χ. εκ τόπο 
παρέ = ένα µάτσο λεφτά) 
µαστίγιο: καµτσίκα, η. 
µαστίγωµα: καµτσικάσα-
τσαλαηπέ, ο (= µε µαστίγιο 
χτύπηµα). 
µαστιγώνω (µετβ. ρ.): καµτσικάσα 
- τσαλαβάβ (= µε µαστίγιο χτυπώ). 
µαστίχα: τσαµτσίκ, µαστίκα και 
µαστίκ, η 
 π.χ. ντε µά(ν)ντα εκ µαστίκα = 
δώσ’ µου κι εµένα µια µαστίχα. 
 Συνών. τσίκλα = τσίχλα. 
µάστορας: ουστάβα, ο  
 π.χ. καγιά µπουκί µανγκέλ 
ουστάβα = αυτή η δουλειά θέλει 
µάστορα. 
µαστόρεµα: (βλ. µαστοριά). 
µαστορεύω (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
ουσταλούκο-κεράβ (= µαστοριά 
κάνω) 
µαστοριά: ουσταλούκο, ο 
 π.χ. ο ουσταλούκο, νάι κολάη σσέι 
= η µαστοριά, δεν είναι εύκολο 
πράγµα. 
µαστός: τσουτσί, η  
 (βλ. και βυζί). 
µαστροπεία (α): νταβατζουλούκο, 
ο. 
µαστροπεία (β): πεζεβενκλίκο, ο 
(σ.α. η µεταφορά λόγων από τρίτο  
πρόσωπο για τη δηµιουργία 

ερωτικής σχέσης, η κατάσταση του 
κερατά) 
 π.χ. ο πεζεβενκλίκο σι  λεσκί 
µπουκί, τζουβλέν µπικινέλ ντα χαλ 
= η µαστροπεία είναι η δουλειά του, 
γυναίκες πουλάει και τρώει, µο 
αµάλ κερέλ µανγκέ πεζεβενκλίκο = 
ο φίλος µου κάνει για µένα 
µεταφορά λόγων (δηλ. µε βοηθάει 
να πλησιάσω την κοπέλα που 
θέλω). 
µαστροπός (α): (βλ. προαγωγός). 
µαστροπός (β): πεζεβένκο, ο (σ.α. 
µεσολαβητής για τη δηµιουργία 
ερωτικής σχέσης, κερατάς) 
 π.χ. πεζεβένκο σι καβά. τζουβλέν 
µπικινέλ = µαστροπός είναι αυτός.  
γυναίκες πουλάει,  του σάνας 
λενγκί πεζεβέβνκα, µαριπέ κα  χας 
ακανά = εσύ ήσουν η µεσολαβήτρια 
της ερωτικής τους  σχέσης, ξύλο θα 
φας τώρα, πεζεβένκο σαν, κι ροµνί 
οπρά τούτε κερέλ = κερατάς είσαι, 
η γυναίκα σου πάνω σου κάνει 
(µοιχεύει), θηλ. πεζεβένκα, η. 
µασχάλη: κχάκ και κχαγκ, η  
 π.χ. κχά(ν)ντεν κε κχαγκά = 
µυρίζουν οι µασχάλες σου. 
 (υποκ.) κχαγκορί, η. 
µασώ (µετβ. ρ.): τσά(µ)µπαβ και 
τσάνµπαβ  
 π.χ. τε τσά(µ)µπες σσουκάρ κο 
χαπέ = να µασάς καλά την τροφή 
σου, τσάνµπελας πε όρµπε , ιν 
µανγκέλας τε πφενέλ ο τσατσιπέ = 
µασούσε τα λόγια του, δεν ήθελε να 
πει την αλήθεια, τσά(µ)µπαβ 
µαστίκα = µασώ µαστίχα. 
µατάκι (α): γιακχορί, η 
 π.χ. σαβέ σσουκάρ γιακχορά σι 
καλέ χουρντέ! = τι ωραία µατάκια 
έχει αυτό το µωρό! 
µατάκι (β): γιακχαλί, η  
 π.χ. τσχουτά λεσκέ γιακχαλί = του 
έριξε (έκανε) µατάκι. 
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µατάκι (γ) (κατά του 
µατιάγµατος): µποντζούκο και 
κλέι, ο (κλέι κυριολ. χάντρα) 
 π.χ. µπούσσουκαρ σι κι τσχέι, τχο 
λακέ εκ µποντζούκο οπρά λάτε, τε 
να λελ-γιακχά = πανέµορφη είναι η 
κόρη σου, βάλε της ένα µατάκι 
πάνω της, να µη µατιάζεται, καζόµ 
φαρέ πφε(ν)ντόµ τουκέ τε τχος εκ 
κλέι οπρά χουρντό, νι τχοντάν = 
πόσες φορές σου είπα να βάλεις ένα 
µατάκι πάνω στο παιδί, δεν έβαλες. 
µατζούνι: µατζούνο, ο. 
µάτι: γιακ, η 
 π.χ. καλέ γιακχά = µαύρα µάτια, 
(φράση) ιν πφερέλ µι γιακ = δε µου 
γεµίζει το µάτι, (φράση) ντικ µαν 
εκχέ γιακχάσα, τε ντικχάβ τουτ 
ντουέ γιακχένσα = κοίταξέ µε µε 
ένα µάτι, για να σε κοιτάξω µε δύο 
(δηλ. φέρσου µου µια φορά καλά, 
για να σου φερθώ δύο), σίτουτ 
σσουκάρ γιακχά = έχεις ωραία 
µάτια, [στίχοι από τσιγγάνικο 
τραγούδι «τζάσταρ αµένγκε ντουρ» 
(= πάµε να φύγουµε µακριά)] 
χαλέµαν κε σσουκάρ γιακχά, γιακ 
µπουτ µπαρί ντιέµαν, ιν τζανάβ σο 
τε κεράβ = (απόδοση στίχων) µε 
έφαγαν τα ωραία σου µάτια, φωτιά 
πολύ µεγάλη µου δώσανε, δεν ξέρω 
τι να κάνω. 
 (βλ. οµόηχο γιακ = φωτιά). 
µατιαγµένος (µτχ.): γιακχαλό,-ί 
 Αντίθ. µπαησαρντό = 
ξεµατιαγµένος. 
µατιάζοµαι (αµετβ. ρ.): γιακχά-
λαβ (= µάτια παίρνω) 
 π.χ. γιακχά-λιάν, ο(ν)ντάν 
ντουκχάλ κο σσορό = µατιάχτηκες, 
γι’ αυτό πονάει το κεφάλι σου 
(γιακχά-λαβ ως µετβ. σηµαίνει: 
αποσπώ την προσοχή, βλ. και 
αποσπώ (την προσοχή)). 

µατιάζω (µετβ. ρ.): γιακχά-νταβ (= 
µάτια δίνω) 
 π.χ. γιακχά-ντιέ ε χουρντέ ντα 
νασστί πασστόλ = το µάτιαξαν το 
µωρό και δεν µπορεί να κοιµηθεί. 
µάτιασµα: γιακχά-ντιιπέ, ο (= 
µάτια δόσιµο). 
µατόκλαδο: σαµσάλι και κιρπίκο, ο 
µατόκλαδα (τα): σαµσάλα και 
κιρπίτσα, ε. 
µατόπονος: γιακχένγκι-ντουκ, η  
 (= µατιών πόνος). 
µάτσο: µάτσα, η και µάτσο, ο 
 π.χ. γεκ µάτσα παρέ σικαντά 
µάνγκε = ένα µάτσο λεφτά µου 
έδειξε. 
µάτωµα: ρατβαλιπέ, ο. 
µατωµένος (µτχ.): ρατβαλό,-ί και 
ραταλό,-ί. 
µατώνοµαι (αµετβ. ρ.): 
ρατβάρντιαβ. 
µατώνω (αµετβ. ρ.): ρατβάβαβ  
 π.χ. ρατβάιλο λεσκό νακ = µάτωσε 
η µύτη του. 
µατώνω (µετβ. ρ.): ρατβαράβ και 
ραταράβ 
 π.χ. α(ν)ντέ εκ ντουµούκ 
ρατβαρντά λεσκό νακ = µε µια 
γροθιά του µάτωσε τη µύτη. 
µαυρίζω (αµετβ. ρ.): καλιάβ 
 π.χ. (φράση) καλιλό µο γκι τούταρ 
= µαύρισε η ψυχή µου από σένα. 
 Αντίθ. παρνιάβ = ασπρίζω (αµετβ.). 
µαυρίζω (α) (µετβ. ρ.): καλαράβ 
και καλιαράβ  
 π.χ. α(ν)ντέ γεκ ντουµούκ 
καλαρντά λεσκί γιακ = µε µια 
γροθιά του µαύρισε το µάτι. 
 Αντίθ. παρναράβ = ασπρίζω 
(µετβ.). 
µαυρίζω (β) (επιτατ. µετβ.ρ.): 
καλανταράβ  
 π.χ. καλανταρντά µαν ο κχαµ = µε 
µαύρισε ο ήλιος. 



 266 

 Αντίθ. παρνανταράβ = ασπρίζω 
µετβ. 
µαυρίλα: καλιπέ, ο (σ.α. µελανιά) 
 π.χ. κερντιλό α(ν)ντέ καλιµάτα ο 
πα(ν)τόλι = έγινε µες στις µαυρίλες 
το παντελόνι. 
 Αντίθ. παρνιπέ = ασπρίλα. 
µαύρισµα (α): καλαριπέ και 
καλιαριπέ, ο  
 π.χ. καλαριπέ µανγκέν κε γιακχά, 
για τε τχος γκογκί = µαύρισµα 
θέλουν τα µάτια σου, για να βάλεις 
µυαλό.  
 Αντίθ. παρναριπέ = άσπρισµα. 
µαύρισµα (β): καλανταριπέ, ο 
 Αντίθ. παρνανταριπέ = άσπρισµα. 
µαυρισµένος (α) (µτχ.): 
καλαρντό,-ί και καλιαρντό,-ί  (σ.α. 
χασίς) 
 Αντίθ. παρναρντό = ασπρισµένος. 
µαυρισµένος (β) (µτχ.): 
καλανταρντό, -ί 
 Αντίθ. παρνανταρντό = 
ασπρισµένος. 
µαυροµάλλης (επίθ.): καλέ-
µπαλένγκο,-ι 
 Αντίθ. παρνέ-µπαλένγκο = 
ασπροµάλλης. 
µαυροµάνικος (επίθ.): καλέ-
µπαϊένγκο,-ι (προφ. µε συνίζηση  
ιέ) 
 π.χ. κάταρ λιάν καγιά καλέ-
µπαϊένγκι α(ν)τεράβα; = από πού 
πήρες αυτό το µαυροµάνικο 
πουκάµισο; 
 Αντίθ. παρνέ-µπαϊένγκο = 
ασπροµάνικος. 
µαυροµάτης (επίθ.): καλέ-
γιακχένγκο,-ι. 
µαυροπρόσωπος (επίθ.): καλέ-
µόσκο,-ι 
 Αντίθ. παρνέ-µόσκο = 
ασπροπρόσωπος. 
µαύρος (επίθ.): καλό,-ι  
 π.χ. καλό κοτορ = µαύρο ύφασµα, 
καλέ µπαλά = µαύρα µαλλιά, καλέ 

πατέ = µαύρα ρούχα (καλό σ.α. 
χασίς) 
Αντίθ. παρνό = άσπρος. 
µαυρούτσικος (επίθ.): καλορό,-ί 
 Αντίθ. παρνορό = ασπρούτσικος. 
µάχαιρα: µπαρί-τσχουρί, η (= 
µεγάλο µαχαίρι). 
µαχαιράκι: τσχουρορί, η. 
µαχαίρι: τσχουρί, η  
 π.χ. ντέµαν η τσχουρί, τε τσχινάβ ο 
µας = δώσε µου το µαχαίρι, να 
κόψω το κρέας. 
µαχαιριά: τσχουρί, η (κυριολ. 
µαχαίρι) 
 π.χ. χαλά ντούι τσχουρά, αµά νι 
µουλό = έφαγε δύο µαχαιριές, αλλά 
δεν πέθανε. 
µαχαίρωµα: τσχουράσα-χϋβαριπέ, 
ο (= µαχαιροτρύπηµα*). 
µαχαιρωµένος (µτχ.): τσχουράσα-
χϋβαρντό,-ί (= µαχαιροτρυπηµέ-
νος*). 
µαχαιρώνοµαι (αµετβ. ρ.): 
τσχουράσα-χϋβαράµαν (= 
µαχαιροτρυ- 
πιέµαι*). 
µαχαιρώνω (µετβ. ρ.): τσχουράσα-
χϋβαράβ (= µαχαιροτρυπώ*). 
µάχη: τσινγκάρ, η 
 (σ.α. καυγάς, πόλεµος, φασαρία, 
µάλωµα). 
µαχητής: µαρεµπετζίο,  ο (= 
πολεµιστής, µαρεµπάβα, η = 
πόλεµος), θηλ. µαρεµπετζίκα, η 
 π.χ. µαρεµπετζίο σι ο Ντας = 
πολεµιστής είναι  ο Έλληνας. 
µάχοµαι (α) (αµετβ. ρ.): τσινγκάρ-
κεράβ (= µάχη, πόλεµο, καβγά, 
κάνω) 
 (σ.α. καυγαδίζω, πολεµώ). 
µάχοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
µαρεµπάβα-κεράβ (=  πόλεµο 
κάνω, πολεµώ). 
µάχοµαι (γ) (αµετβ. ρ.): µαράµαν 
(κυριολ. δέρνοµαι µέση διάθεση, 
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µαράµαν µτφ. = παιδεύοµαι, 
αγωνίζοµαι, προσπαθώ, µοχθώ, 
καταγίνοµαι, µάχοµαι) 
 π.χ. κε  λατσχιµάσκε µαράµαν, αµά 
νι ακχιαρές = για το καλό σου 
µάχοµαι, αλλά δεν καταλαβαίνεις. 
µεγαλοδείχνω (αµετβ. ρ.): µπαρό-
σικαβάβ 
 π.χ. ε σακάλα µπαρό-σικαβέν τουτ, 
ρά(ν)ντετουτ = τα γένια σε 
µεγαλοδείχνουν, ξυρίσου. 
 Αντίθ. σικνό-σικαβάβ = 
µικροδείχνω. 
µεγαλόκαρδος: (βλ. µεγαλόψυχος). 
µεγαλοµανής (επίθ.): µπαρικανό,-ί 
 (βλ. και υπερήφανος).  
µεγαλοµανία: µπαρικανιπέ, ο  
 (βλ. και υπερηφάνεια). 
µεγαλοµάτης (επίθ.): µπαρέ-
γιακχένγκο,-ι. 
µεγαλοπιάνοµαι (αµετβ. ρ.): 
µπαρό-ασταράµαν. 
µεγαλοποιηµένος (µτχ.): 
µπαρανταρντό,-ί (= µεγαλωµένος). 
µεγαλοποίηση: µπαρανταριπέ, ο (= 
µεγάλωµα) 
 (σ.α. µεγέθυνση, επέκταση). 
µεγαλοποιώ (µετβ. ρ.): 
µπαρανταράβ (= µεγαλώνω µετβ.) 
 π.χ. νάι αγκαντάλ ε σσέα σαρ 
πφενές. νά µπαραντάρ λεν = δεν 
είναι έτσι τα πράγµατα, όπως τα 
λες. µην τα µεγαλοποιείς. 
 (σ.α. µεγεθύνω, επεκτείνω). 
µεγάλος (επίθ.): µπαρό,-ί (σ.α. 
αρχηγός, ηγέτης) 
 π.χ. καβά σι µο µπαρό πφαλ = 
αυτός είναι ο µεγάλος µου αδερφός, 
µπαρό κχερ = µεγάλο σπίτι, 
(φράση) ο Ντελ µπαρό σι = ο Θεός 
µεγάλος είναι. 
 Αντίθ. σικνό = µικρός.  
µεγαλοσύνη: µπαριπέ, ο (σ.α. 
µεγαλείο, µέγεθος, µεγαλότητα) 

 π.χ. µπαριπέ µπικινέλ αµένγκε = 
µεγαλοσύνη µας πουλάει. 
 Αντίθ. σικνιπέ = µικρότητα, 
µικράτα (τα). 
µεγαλόσωµος: (βλ. γίγαντας). 
µεγαλούτσικος (επίθ.): µπαρορό,-ί 
(οµόηχο µπαρορό = πετραδάκι) 
Αντίθ. σικνορό = µικρούτσικος, 
µικρούλης. 
µεγαλόψυχος (επίθ.): µπαρέ-
γκέσκο,-ι 
Αντίθ. σικνέ-γκέσκο = µικρόψυχος. 
µεγαλύτερος (α) (επίθ.): 
νταάµπαρο,-ι (= πιο µεγάλος) 
 π.χ. σι νταάµπαρο µά(ν)νταρ ντούι 
µπροςς = είναι µεγαλύτερος από 
µένα δύο χρόνια. 
 Αντίθ. νταάσικνο = µικρότερος. 
µεγαλύτερος (β) (άκλ. επίθ.): 
µπαριντέρ και µπαρεντέρ 
 π.χ. µο µπαριντέρ τσχαό σι καβά = 
ο µεγαλύτερος γιος µου είναι αυτός. 
 Αντίθ. σικνιντέρ και σικνεντέρ = 
µικρότερος. 
µεγάλωµα: µπαραριπέ, ο και 
µπαρανταριπέ, ο 
 Αντίθ. σικναριπέ = µίκρεµα, 
σµίκρυνση. 
µεγαλωµένος (α) (µτχ): 
µπαραρντό,-ί. 
µεγαλωµένος (β) (µτχ.): 
µπαρανταρντό, -ί. 
µεγαλώνω (αµετβ. ρ.): µπαριάβ 
 π.χ. µπαριλό κο τσχαβό = 
µεγάλωσε ο γιος σου, κάνα κα 
µπαρός, σο µανγκές τε κερντός; = 
όταν θα µεγαλώσεις, τι θέλεις να 
γίνεις;, µπαριλέ κε µπαλά = 
µεγάλωσαν τα µαλλιά σου.  
 Αντίθ. σικνιάβ = µικραίνω (αµετβ.). 
µεγαλώνω (α) (µετβ. ρ.): 
µπαραράβ  
 π.χ. µπαραράβ µε χουρντέν = 
µεγαλώνω τα παιδιά µου. 
 Αντίθ. σικναράβ = µικραίνω 
(µετβ.), σµικρύνω. 
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µεγαλώνω (β) (µετβ. ρ.): 
µπαρανταράβ 
 Αντίθ. σικναράβ = µικραίνω µετβ., 
σµικρύνω. 
µεγέθυνση: (βλ. µεγαλοποίηση). 
µεγεθύνω (µετβ. ρ.): µπαρανταράβ 
(= µεγαλώνω µετβ.). 
 π.χ. κα µπαρανταράβ ο ρέσµι = θα 
µεγεθύνω τη φωτογραφία. 
 (βλ. και µεγαλοποιώ). 
µέγιστος (επίθ.): γκαέτ-µπαρό,-ί (= 
υπερ µεγάλος). 
µεζεδάκι: µεζαβίσα, η. 
µεζές: µεζάβα, η 
 π.χ. σίµαν λατσχί µεζάβα ρακιάκε 
= έχω καλό µεζέ για ούζο.  
µεζούρα: µεζούρα, η. 
µεθαύριο (επίρρ.): οβεράκι και 
οβέρτχαρα 
 π.χ. οβεράκι τζάβταρ = µεθαύριο 
φεύγω, οβέρτχαρα κ’ αβέλ = 
µεθαύριο θα’ ρθει . 
 Αντίθ. ποέρακι = προχθές. 
µέθη: (βλ. µεθύσι). 
µεθύσι: µατιπέ, ο 
 π.χ. νασστί βάζντελας πο σσορό 
κατάρ ο µατιπέ = δεν µπορούσε να 
σηκώσει το κεφάλι του από το 
µεθύσι. 
µεθυσµένος (µτχ. ως επίθ.): µατό,-
ί 
 π.χ. µατό σι, ιν τζανέλ σο πφενέλ = 
µεθυσµένος είναι, δεν ξέρει τι λέει. 
 Συνών. πι(ν)ντό = πιωµένος. 
µέθυσος (µτχ. ως επίθ.): µατό, ο 
(σ.α. µεθυσµένος, βλ. και 
µεθυσµένος) και θηλ. µατί, η (σ.α. 
µεθυσµένη) 
 π.χ. εκχέ µατέστε πελί λεσκί τσχέι 
= σ’ έναν µέθυσο έπεσε 
(παντρεύτηκε) η κόρη του. 
µεθύστακας: (βλ. µέθυσος).  
µεθώ (αµετβ. ρ.): µατιάβ  
 π.χ. πιλά µπουτ ντα µατιλό = ήπιε 
πολύ και µέθυσε, µατιλό, νι τζανέλ 

σο κερέλ = µέθυσε, δεν ξέρει τι 
κάνει, κάνα µατός µπουτ λεκιάβα 
κερντός = όταν µεθάς πολύ λεκές 
γίνεσαι, µατιλόµ, τζαβ τε πασστιάβ 
= µέθυσα, πάω να κοιµηθώ. 
µεθώ (µετβ. ρ.): µαταράβ 
 π.χ. [στίχοι από ποίηµα Γ.Αλεξίου 
«ο κορκοριπέ» (= η µοναξιά)] 
µαταρντάς µαν πε γκουγκλέ 
ορµπένσα ντα πακιαϊέµ λα = µε 
µέθυσε µε τα γλυκόλογά της και 
την πίστεψα, κα µαταράβ τουτ 
αϊράτ = θα σε µεθύσω απόψε. 
µεικτός: (βλ. ανάµεικτος). 
µεϊντάνι: µεϊντάνο και 
µέϊντα(ν)νουκο, ο (σ.α. αλάνα) 
 π.χ. µπαρό µέϊντα(ν)νουκο σίλε 
ανγκλά ο κχερ λέσκο = µεγάλο 
µεϊντάνι έχει µπροστά στο σπίτι 
του, (φράση) κάνα τζάλταρ η 
πισίκα, ε µισσκοένγκε µεϊντάνο 
πουτάρντολ = όταν φεύγει η γάτα, 
για τα ποντίκια µεϊντάνι ανοίγει. 
µειωµένος: (βλ. υποτιµηµένος). 
µειώνοµαι: (βλ. υποτιµούµαι). 
µειώνω (α): (βλ. υποτιµώ). 
µειώνω (β): (βλ. λιγοστεύω µετβ.). 
µείωση: (βλ. υποτίµηση). 
µελαγχολία: µελανχολία, η  
 π.χ. µελανχολία ασταρντά λε = 
µελαγχολία τον έπιασε. 
µελανάδα: βουνοτιπέ, ο. 
 Συνών. καλιπέ = µαυρίλα. 
µελανής (άκλ. επίθ.): βούνοτο. 
µελανιάζω (αµετβ. ρ.): 
βουνοτοσάαβ 
 π.χ. βουνοτοσάιλε λεσκέ τσχαµά 
κατάρ ο σσιλ = µελάνιασαν τα 
µάγουλά του από το κρύο. 
 Συνών. καλιάβ = µαυρίζω (αµετβ.). 
µελανιάζω (µετβ. ρ.): 
βουνοτοσαράβ 
 π.χ. βουνοτοσαρντάς λες α(ν)ντό 
µαριπέ = τον µελάνιασε στο ξύλο. 
 Συνών. καλαράβ = µαυρίζω (µετβ.). 
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µελάνιασµα: βουνοτοσαριπέ, ο. 
µελανιασµένος (µτχ.): 
βουνοτοσαρντό,-ί. 
µελανιασµένος (άκλ. επίθ.): βου- 
νοτιµέ. 
µελαχρινάδα: εσµερλίκο, ο. 
µελαχρινός (επίθ.): εσµέρι,-κα  
 π.χ. εσµέρι τσχαβό = µελαχρινό 
αγόρι, εσµέρκα τσχέι = µελαχρινό 
κορίτσι. 
µελετώ (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
ντικχάβ (= κοιτάζω, βλέπω, σ.α. 
προσέχω, εξετάζω, παρατηρώ, 
επιβλέπω, παρακολουθώ, φροντίζω) 
 π.χ. σο ντικχές τε κερές; = τι 
µελετάς να κάνεις; 
µέλι: αβγκίν, ο 
 π.χ. αβγκίν τχάβντελ κατάρ λεσκό 
µούι, κάνα ορµπισαρέλ = µέλι 
στάζει απ’ το στόµα του, όταν 
µιλάει, χα αβγκίν τε ζουράος = φάε 
µέλι να δυναµώσεις. 
 (υποκ.) αβγκινορό, ο. 
µέλισσα: µπού(µ)µπαλο, ο και 
µπιροβλί, η  
 π.χ. τσαλαντά µαν µπού(µ)µπαλο 
κάι µο βας = µε χτύπησε (τσίµπησε) 
µέλισσα στο χέρι. 
µελισσούλα: µπου(µ)µπαλίσι, ο και 
µπιροβλορί, η. 
µελιτζάνα: πατλιτζάνο, ο 
 π.χ. πεκάβ ε πατλιτζάια = ψήνω τις 
µελιτζάνες. 
µελιτζανάκι: πατλιτζανίσι, ο. 
µελιτζανής (επίθ.): πατλιτζανέσκο, 
-ι. 
µελιτζανί (το): πατλιτζανέσκο-
ρένκι, (κυριολ. µελιτζάνας χρώµα). 
µελιτζανοσαλάτα: εζµάβα, η 
 π.χ. λιόµ πατλιτζάια, τε κεράβ 
εζµάβα = πήρα µελιτζάνες, να κάνω 
µελιτζανοσαλάτα. 
 (υποκ.) εζµαβίσα, η. 
µελλοντικά (επίρρ.): 
ανγκλέντοβρου 

 π.χ. ανγκλέντοβρου µε ντα κα 
κινάβ εκ  τοµαφίλι = µελλοντικά κι 
εγώ θ’ αγοράσω ένα αυτοκίνητο, 
ανγκλέντοβρου, τε µπαρόλα µι 
µπουκί, κα µπαρανταράβ ο ντικιάνο 
= µελλοντικά, αν µεγαλώσει η 
δουλειά µου,  θα επεκτείνω το 
µαγαζί, ανγκλέντοβρου κερ ντα εκ 
χουρντό = µελλοντικά κάνε ακόµα 
ένα παιδί (η λέξη ανγκλέντοβρου 
είναι σύνθετη από το επίρρ. ανγκλέ 
= µπροστά και το άκλ. επίθ. και 
επίρρ. ντοβρού = ευθεία επίρρ.,  
κατευθείαν, ευθύς, ντόµπρος). 
µελλοντικός (επίθ.): 
ανγκλέντοβρούσκο, -ι. 
µεµιάς (επίρρ.): α(ν)ντέ-εκ-φαρέ 
(= µες σε µία φορά) και εκχάσα (= 
µε µια) 
 π.χ. α(ν)ντέ-εκ-φαρέ νταλί βάζντες 
ο τσουβάλι; = µεµιάς µπορείς να 
σηκώσεις το σακί;, σο 
τσινγκαρντόµ λε, α(ν)ντέ-εκ-φαρέ 
αβιλό = µόλις τον κάλεσα, µεµιάς 
ήρθε. 
µεντεσεδάκι: µε(ν)ντεσσαβίσα, η. 
µεντεσές: µε(ν)ντεσσάβα,η 
 π.χ. τε κινές ντούι µε(ν)ντεσσάβε ε 
καπουϊάκε = ν’ αγοράσεις δύο 
µεντεσέδες για την πόρτα. 
µένω (αµετβ. ρ.): ατσχάβ 
 π.χ. νι τζαβ κχατέ(ν)ντε, κατέ κα 
ατσχάβ = δεν πάω πουθενά, εδώ θα 
µείνω, καζόµ παρέ ατσχιλέ τουτ; = 
πόσα λεφτά σου έµειναν;  
 (βλ. και αµετβ. σταµατώ, στέκοµαι, 
παύω αµετβ.) 
µέρα: γκιβέ, γκιέ και γκιές, ο  
 π.χ. [στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«ο κχαµ» (= ο ήλιος)] κάνα κα αβέλ 
κοβά γκιβέ, ο κχαµ ε Ροµένγκε κάι 
ιν κα γκαράντολ! = (απόδοση 
στίχων) πότε θα έρθει αυτή η µέρα, 
που ο ήλιος θα πάψει να κρύβεται 
για τους Τσιγγάνους!, σαβό γκιές 
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κα ιρισάος; = ποια µέρα θα 
γυρίσεις;, εκχόλ ακανά, ρακιλό. 

τχάρα ντα γκιέ σι = φτάνει τώρα, 
νύχτωσε. κι αύριο µέρα είναι. 
 Αντίθ. ρατ και ρακί = νύχτα. 
µεράκι: µεράκο, ο  
 π.χ. σίµαν µπουτ µεράκο, εκχέ 
σπορ τοµαφιλέσκε = έχω πολύ 
µεράκι, για ένα σπορ αυτοκίνητο.  
µερακλής: µερακλίο, ο. 
µερακλίδισσα: (βλ. µερακλού). 
µερακλού: µερακλΰκα, η. 
µερεµέτι: µερεµέτι, ο 
 π.χ. µαράµαν καλέ µερεµετένσα = 
παιδεύοµαι µ’ αυτά τα µερεµέτια. 
µεριά (α): ρικ , ρινγκ, και ριγκ, η 
 π.χ. αβ κατάρ καγιά ρικ = έλα απ’ 
αυτή τη µεριά.  
 (υποκ.) ριγκορί, η. 
(βλ. και πλευρά). 
µεριά (β): ταράφι, ο (σ.α. πλευρά) 
 π.χ. τζα κατάρ κοβά ταράφι = 
πήγαινε από την άλλη µεριά. 
 (υποκ.) ταραφίσι, ο. 
µερίδα: µόλα και µερίδα, η 
 π.χ. χαλάς ντούι µόλε πατάτε = 
έφαγε δυο µερίδες πατάτες, καζόµ 
µερίδε χαλάν; = πόσες µερίδες 
έφαγες; 
µερίδιο (α): µερίδιο, ο 
 π.χ. σα ε πφαλά λιέ πο µερίδιο = 
όλα τα αδέρφια πήραν το µερίδιό 
τους.  
µερίδιο (β): (βλ. κληρονοµιά). 
µεροκαµατιάρης: 
γκιου(ν)ντελικτσίο και 
γκυ(ν)ντελικτσίο, ο (το υ προφ. 
όπως το γαλλικό u) 
 π.χ. γκιου(ν)ντελικτσίο σι  λακό 
ροµ =  µεροκαµατιάρης  είναι ο  
άντρας της. (θηλ. 
γκιου(ν)ντελικτσίκα και 
γκυ(ν)ντελικτσίκα,  η). 

µεροκάµατο (α): γκυ(ν)ντελίκο (το 
υ προφ. όπως το γαλλικό u) και 
γκιου(ν)ντελίκο, ο 
 π.χ. ικαλντόµ µο γκιου(ν)ντελίκο 
αβγκιέ = έβγαλα το µεροκάµατό 
µου σήµερα. 
µεροκάµατο (β): µεροκάµατο, ο 
 π.χ. µπερεκέτ ε Ντεβλέσκε τε 
κερές, κάι ικαλές εκ µεροκάµατο = 
να δοξάζεις το Θεό που βγάζεις ένα 
µεροκάµατο. 
µέρος: τχαν, ο  
 π.χ. κατάρ σαβό τχαν σαν; = από 
ποιο µέρος είσαι;, [στίχοι από 
ποίηµα Γ. Αλεξίου «κολά 
µπροσσά» (= εκείνα τα χρόνια)] κάι 
γκελέ κολά µπροσσά βας 
βαστέσταρ κάι πφιράσας, κάι γκελέ 
κολά σσουκάρ τχανά, ε 
λουλουγκιαλέ, κάι ντικχάσας, αβιλέ 
ντα γκελέταρ µπι τε πουτσέν 
αµέ(ν)νταρ = (απόδοση στίχων) πού 
πήγαν εκείνα τα χρόνια χέρι µε χέρι 
που περπατούσαµε, πού πήγαν 
εκείνα τα ωραία µέρη, τα 
λουλουδάτα, που κοιτούσαµε, 
ήρθαν και φύγανε χωρίς να µας 
ρωτήσουν.  
 (υποκ.) τχανορό, ο. 
 (βλ. και τόπος, θέση, οικόπεδο, 
περιοχή). 
µερούλα: γκιβορό, και γκιβεσορό, 
ο 
 π.χ. γεκ γκιβορό ατσχιλό νταά, 
τχάρα κα αβέλταρ = µια µερούλα 
έµεινε ακόµη, αύριο θα έρθει. 
 (βλ. οµόηχο γκιβορό = σιταράκι). 
µερτικό: (βλ. κληρονοµιά). 
µες (επίρρ.): α(ν)ντό [= µες στο(ν)] 
και α(ν)ντί [= µες στη(ν)] και 
α(ν)ντέ (= µες στους, µες στις) 
 π.χ. ρόντε α(ν)ντό κχερ = ψάξε µες 
στο σπίτι, α(ν)ντί αβλία σι = µες 
στην αυλή είναι, σα α(ν)ντέ ντροµά 
πφιρές = όλο µες στους δρόµους 
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περπατάς, τε να ναϊός α(ν)ντέ λεά = 
να µην κολυµπάς µες στα ποτάµια. 
 [έχει και την έννοια του ελληνικού 
σε: π.χ. α(ν)ντέ ντούι γκιέ κα 
ιρισάαβ = σε δυο µέρες θα γυρίσω]. 
µέσα (επίρρ.): α(ν)ντρέ 
 π.χ. α(ν)ντρέ σι, τιλεόραση ντικχέλ 
= µέσα είναι, τηλεόραση βλέπει, 
(µτφ.) ντιόµ α(ν)ντρέ κατάρ καλά 
µανγκινά = µπήκα µέσα απ’ αυτά 
τα εµπορεύµατα. 
 [από µέσα = α(ν)ντράλ και 
α(ν)ντάρ  
 π.χ. ροβέλας α(ν)ντάρ πο γκι = 
έκλαιγε µέσα από την ψυχή του]. 
 Αντίθ. αβρί και αβρίκ = έξω. 
µεσαίος (επίθ.): µασσκαρουτνό,-ί. 
µεσάνυχτα (επίρρ.): µασσκαριράτ 
(= µέση της νύχτας). 
µέση (α): µασσκάρ και ντουµό, ο  
 (ντουµό κυριολ. πλάτη) 
 π.χ. ντουκχάλ µο µασσκάρ = 
πονάει η µέση µου, µασσκαρέστε 
ατσχιλί η µπουκί = στη µέση έµεινε 
η δουλειά, νά βάζντε µπουτ 
πφαριπέ, κα αστάρντολ κο ντουµό 
= µη σηκώνεις πολύ βάρος, θα 
πιαστεί η µέση σου. 
µέση (στη) (β) (επίρρ.): ορταντά 
 π.χ. νά µουκ ορταντά η µπουκί, 
µπιτίρ λα = µην αφήνεις στη µέση 
τη δουλειά, τελείωσέ την. 
µεσηµέρι (α): υβλένο και υλένο, ο 
(τα u προφ. όπως το γαλλικό u) 
 π.χ. υβλένο κερντιλό, νταά ιν 
κερντιλί η ζουµί; = µεσηµέρι έγινε, 
ακόµα δεν έγινε το φαγητό; 
µεσηµέρι (β): υλένι και υβλένι (τα 
υ προφ. όπως το γαλλικό u) 
 π.χ. υλένι σι ακανά, τζα πάσστο = 
µεσηµέρι είναι τώρα, πήγαινε να 
κοιµηθείς. 
µεσηµεριανός (επίθ.): υβλενέσκο.-
ι και υλενέσκο,-ι (τα u προφ. όπως 
το γαλλικό u) 

 π.χ. υβλενέσκο χαπέ = 
µεσηµεριανό φαγητό. 
µέσον: µέσον, ο 
 π.χ. νάι µαν µέσον, σο σα τε αβάβ; 
= δεν έχω µέσον, µε τι να ’ρθω; 
(µτφ.) τχοντά µέσον, για τε κερέλ 
λεσκί µπουκί = έβαλε µέσον, για να 
του κάνει τη δουλειά. 
µεσούλα: µασσκαρορό, ο. 
µετά: (βλ. ύστερα). 
µεταβάλλοµαι (αµετβ. ρ.): 
ντιισσίαβ (κυριολ. αµετβ. αλλάζω)  
 π.χ. ντιισστί η αβάβα = 
µεταβλήθηκε ο καιρός. 
µεταβάλλω (µετβ. ρ.): ντισστιρίαβ 
και ντιισστιρίαβ (κυριολ. µετβ. 
αλλάζω) 
 π.χ. ντισστιρίαβ µε µπαλένγκο 
ρένκι = µεταβάλλω το χρώµα των 
µαλλιών µου (σ.α. αντικαθιστώ). 
µεταβιβάζοµαι (αµετβ. ρ.): 
νακχάντιαβ (κυριολ. περνιέµαι, σ.α. 
ξεπερνιέµαι) 
 π.χ. κα ντες έπσι ε παρέ ντα σορά 
κα νακχάντολ ο τοµαφίλι οπρά 
τούτε = θα δώσεις όλα τα λεφτά και 
µετά θα µεταβιβαστεί το 
αυτοκίνητο πάνω σου. 
µεταβιβάζω (µετβ. ρ.): νακχαβάβ 
(κυριολ. µετβ. περνώ, σ.α. ξεπερνώ, 
προσπερνώ, διαπερνώ, συνοδεύω) 
 π.χ. κα νακχαβάβ ο κχερ οπρά 
τούτε = θα µεταβιβάσω το σπίτι 
πάνω σου. 
µεταβίβαση: νακχαηπέ, ο (= 
πέρασµα, σ.α. ξεπέρασµα, 
προσπέρασµα). 
µεταβιβασµένος (µτχ.): νακχαντό, 
-ί (= περασµένος, σ.α. 
ξεπερασµένος, διαπερασµένος). 
µεταβολή: ντιισσµέκο, ο (από το 
ντιισσίαβ = αµετβ. αλλάζω, σ.α. 
µεταβάλλοµαι) 
 π.χ. ε αβαβάκο ντιισσµέκο = του 
καιρού η µεταβολή. 
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 Συνών. ντισστιρµέκο = αλλαγή. 
µεταδίδοµαι (αµετβ. ρ.): 
ντι(ν)ντάρντιαβ 
 π.χ. ντι(ν)ντάρντολ καβά 
νασφαλιπέ = µεταδίδεται αυτή η 
αρρώστια, ε τοπάκο κχελιπέ κα 
ντι(ν)ντάρντολ κατάρ τιλεόρασι = ο 
ποδοσφαιρικός αγώνας θα 
µεταδοθεί από την τηλεόραση. 
µεταδίδω (µετβ. ρ.): ντι(ν)νταράβ 
(= κάνω να δοθεί-ούν, βάζω να 
δώσει-ουν, νταβ = δίνω) 
 π.χ. του ντι(ν)νταρντάν ο αµπέρι = 
εσύ µετέδωσες την είδηση. 
µεταδοµένος (µτχ.): ντι(ν)νταρντό, 
-ί 
µετάδοση: ντι(ν)νταριπέ, ο. 
µεταδοτικός (επίθ.): ντι(ν)νταρντι-
κανό,-ί. 
µεταδοτικότητα: ντι(ν)νταρντιπέ, 
ο. 
µετακοµίζω (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
λανταβάβ  
 (σ.α. φορτώνω, ταξιδεύω). 
µετακόµιση: λανταηπέ, ο (σ.α. 
φόρτωµα, ταξίδι). 
µεταλλικός (επίθ.): µαντεµέσκο, -ι 
µέταλλο: µαντέµο, ο και µαντέµι, 
ο. 
µεταµελλούµαι: (βλ. µετανιώνω). 
µετάνιωµα: πισσµανλούκο, ο και 
πισσµα(ν)νούκο, ο. 
µετανιωµένος (άκλ. επίθ.): 
πισσµανλαµούσσι και 
πισσµα(ν)ναµούσσι. 
µετανιώνω (αµετβ. ρ.): πισσµάνο-
κερντιάβ 
 π.χ. πισσµάνο-κερντιλόµ, κάι νι 
γκελόµ µε ντα λένσα = µετάνιωσα 
που δεν πήγα και εγώ µαζί τους, κα 
κερντός-πισσµάνο γεκ γκιβέ καλέ 
µπαρέ πφερασένγκε κάι πφενές 
ακανά = θα µετανιώσεις µια µέρα 
γι’ αυτά τα µεγάλα λόγια που λες 
τώρα. 

µετανοώ: (βλ. µετανιώνω). 
µεταξένιος:(βλ. µεταξωτός).  
µετάξι: κεζ, ο. 
µεταξωτός (επίθ.): κεζαλουνό,-ί  
 π.χ. κεζαλουνό κοτόρ = µεταξωτό 
ύφασµα. 
µεταφερµένος (µτχ.): ινγκαρντό, -ί 
και ινγκιαρντό,-ί (σ.α. πηγεµένος, 
οδηγηµένος) 
 Συνών. τζι(ν)ντό = πηγεµένος. 
µεταφέροµαι (αµετβ. ρ.): 
ινγκάρντιαβ 
 π.χ. τε ινγκάρντον καλά κασστά 
κάι ντάµο = να µεταφερθούν αυτά 
τα ξύλα στην αποθήκη. 
µεταφέρω (µετβ. ρ.): ινγκαράβ και 
ινγκιαράβ 
 π.χ. κον κα ινγκαρέλ ε κασστά 
κχερέ; = ποιος θα µεταφέρει τα 
ξύλα στο σπίτι;, κα ινγκαρές µαν 
κάι ντουκιάνο; = θα µε µεταφέρεις 
στο µαγαζί; (κυριολ. πηγαίνω 
µετβ.). 
µεταφορά: ινγκαριπέ, ο και 
ινγκιαριπέ, ο. 
µεταφορικός (επίθ.): ινγκαριµά-
σκο,-ι και ινγκιαριµάσκο,-ι 
 π.χ. ε ινγκαριµάσκε µαστράφορα 
κον κα ποκινέλ λεν; = τα 
µεταφορικά έξοδα ποιος θα τα 
πληρώσει; 
µετέπειτα (επιρρ.): σοναντάν 
 π.χ. σοναντάν αβιλό καβά = 
µετέπειτα ήρθε αυτός. 
µετερίζι: µετερίζι, ο. 
µέτρηµα (α): γκινιπέ, ο. 
µέτρηµα (β): σαηµάκο, ο  
 π.χ. σαηµάκο µανγκέν ε µανγκινά 
= µέτρηµα θέλουν τα εµπορεύµατα. 
µετρηµένος (µτχ.): γκι(ν)ντό,-ί 
 π.χ. γκι(ν)ντέ σι ε παρές = 
µετρηµένα είναι τα λεφτά. 
 Αντίθ. µπιγκι(ν)ντό = αµέτρητος. 
µέτρηση: (βλ. µέτρηµα). 
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µετριέµαι (αµετβ. ρ.): γκι(ν)ντιάβ 
και γκι(ν)ντιβάβ. 
µέτριος (άκλ. επίθ.): ορτά και 
ορτάς 
 π.χ. κερ µανγκέ γεκ ορτά καϊάβα = 
φτιάξε µου έναν µέτριο καφέ. 
 Αντίθ. γκαετουνό και γκαεκουτνό = 
υπερβολικός.  
µετριοφροσύνη: µπιµπαρικανιπέ, ο 
(= µη υπερηφάνεια) 
 Αντίθ. µπαρικανιπέ = υπερηφάνεια, 
αλαζονεία, µεγαλοµανία. 
µετριόφρονας (επίθ.): µπιµπαρικα- 
νό,-ί (=µη υπερήφανος) 
 Αντίθ. µπαρικανό = υπερήφανος, 
αλαζόνας, µεγαλοµανής, καυχησιά-
ρης. 
µέτρο: µέτρο, ο 
 π.χ. κάι τχοντάν ο µέτρο; = πού 
έβαλες το µέτρο; καζόµ µέτρα σι 
κατάρ τζι κοτέ; = πόσα µέτρα είναι 
από δω µέχρι εκεί; 
µετρώ (α) (µετβ. ρ.): γκινάβ 
 π.χ. γκι(ν)ντάν ε παρές; = µέτρησες 
τα λεφτά;, [στίχοι από ποίηµα Γ. 
Αλεξίου «πάλε ρακιόλ» (= πάλι 
νυχτώνει)] πάλε αϊράτ νασστί κα 
πασσλιάβ, ε τσερινά κα γκινάβ = 
(απόδοση στίχων) πάλι απόψε δε θα 
µπορέσω να κοιµηθώ, τα αστέρια 
θα µετράω. (σ.α. λογαριάζω, 
υπολογίζω). 
µετρώ (β) (µετβ. ρ.): σαήαβ (σ.α. 
λογαριάζω, υπολογίζω) 
 π.χ. νι τζανέλ τε σαήορ = δεν ξέρει 
να µετράει, σαήαβ ε παρέ = µετράω 
τα λεφτά. 
µέτωπο: τσικάτ, ο  
 π.χ. λεσκό τσικάτ πφαµπόλ κατάρ 
ο πιρετό = το µέτωπό του καίει από 
τον πυρετό. 
 (υποκ.) τσικατορό, ο. 
µέχρι (πρόθ.): τζι 

 π.χ. τζι τε αβές του, µε κα τζάβταρ 
= µέχρι να έρθεις εσύ, εγώ θα φύγω, 
τζι κοτέ = µέχρι εκεί. 
 Συνών. πόσστα = ωσότου. 
µηδέν (το): µιδέν, ο. 
µηδενίζω (µετβ. ρ.): µιδενισαράβ  
µήκος: (βλ. µάκρος). 
µηλαράκι: πφαµπαϊορί, η (προφ.µε 
συνίζηση ιο). 
µηλιά: πφαµπαλίν, η. 
µήλο: πφαµπάι, η  
 π.χ. (φράση) η σσουκάρ πφαµπάι ο 
µπέτι µανούςς χαλ λα = (φράση) το 
όµορφο το µήλο ο άσχηµος 
άνθρωπος το τρώει (δηλ. πολλές 
φορές οι άσχηµοι (-ες) 
παντρεύονται τις (τους) όµορφες (-
ους). 
µηλόπιτα: πφαµπαϊάκι-πλετσί(ν)τα, 
η (προφ. µε συνίζηση ια). 
µην και µη (µόρ.): να και µα  
 π.χ. να τζάταρ = µη φεύγεις, µά λε 
λες τούσα = µη τον παίρνεις µαζί 
σου, µπουτ νά ρόντε = πολλά µην 
ψάχνεις, να αβ τχάρα = µην έρχεσαι 
αύριο.  
µήνας: τσχον, ο  
 π.χ. α(ν)ντέ τριν γκιβέ ικλέλ καβά 
τσχον = σε τρεις µέρες βγαίνει 
αυτός ο µήνας, ντούι τσχον µπουκί-
κερντόµ κοτέ = δυο µήνες δούλεψα 
εκεί. 
 (υποκ.) τσχονορό, ο (τσχον σ.α. 
φεγγάρι). 
µηνιαίος (επίθ.): τσχονέσκο,-ι. 
µηνιάτικο: αϊλούκο, ο 
 π.χ. λιόµ µο αϊλούκο αβγκιέ = πήρα 
το µηνιάτικό µου σήµερα (βλ. και 
επίδοµα, µισθός, σύνταξη). 
µήνυµα: αµπέρι, ο (= είδηση). 
 π.χ. αβιλό αµένγκε αµπέρι τε 
ιρισάβας πάπαλε = µας ήρθε 
µήνυµα να γυρίσουµε πίσω. 
µήνυση: µακεµάβα, η (= 
δικαστήριο) 
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 π.χ. κα κεράβ τουτ µακεµάβα, κάι 
νι ντες µε παρέ = θα σου κάνω 
µήνυση, που δεν δίνεις τα λεφτά 
µου. 
µηνυτής: µακεµετζίο, ο. 
µηνύτρια : µακεµετζίκα, η. 
µηνύω (α) (µετβ. ρ.): µακεµάβα -
κεράβ (= δικαστήριο κάνω) 
 π.χ. κα κεράβ τουτ µακεµάβα κάι 
µαρντάν µε τσχαβέ = θα σε µηνύσω 
που έδειρες το γιο µου. 
µηνύω (β) (µετβ. ρ.): α(ν)ντρέ-
νταβ (α(ν)ντρέ = µέσα, νταβ = δίνω, 
µπαίνω) 
 π.χ. κα νταβ τουτ α(ν)ντρέ κάι 
κουσσλάν µαν = θα σε µηνήσω που 
µε έβρισες. 
µήπως (σύνδ.): µίπος 
 π.χ. µίπος ντικχλάν µε νταντέ; = 
µήπως είδες τον πατέρα µου;, µίπος 
νάι αγκαντάλ σαρ πφενές; = µήπως 
δεν είναι έτσι όπως το λες; 
µηρός: (βλ. µπούτι). 
µητέρα: (βλ. µάνα). 
µήτρα: µίτρα, η. 
µητρικός (α) (επίθ.): ντεάκο,-ι  
 π.χ. ντεάκο σούτι = µητρικό γάλα. 
µητρικός (β) (επίθ.): ντεηκανό, -ί. 
µητρότητα: ντεηπέ, ο. 
µηχανάκι: (βλ. µοτοσυκλέτα). 
µηχανεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
µπουτζανγκλαράµαν 
 Συνών. πφιρνιάβ και πφιρναράµαν 
= πονηρεύοµαι. 
µηχανεύοµαι (β): (βλ. επινοώ). 
µηχανή: µάκινα και µακίνα, η 
 (βλ. και κινητήρας). 
µηχανικός (ο πολιτικός): µιχανικό- 
ζι, ο 
 π.χ. αβιλό ο µιχανικόζι ντα λιά ε 
τχανέσκε µέτρα = ήρθε ο µηχανικός 
και πήρε τα µέτρα του οικοπέδου. 
µηχανικός (µοτοσυκλετών, 
µηχανακιών): µοτορτζίο, ο (σ.α. 
πωλητής  µοτοσυκλετών, 

µηχανακιών, µοτόρι, ο = µηχανάκι,  
µοτοσυκλέτα). 
µηχανικός (η): µιχανικόσκα, η. 
µίζα: µίζα, η 
 π.χ. ε τοµαφιλέσκι  µίζα = η µίζα 
του αυτοκινήτου. 
µιζέρια: µιζέρια, η 
 π.χ. µπουτ µιζέρια σϋρντεν λεσκέ 
χουρντέ = πολλή µιζέρια τραβάνε 
τα παιδιά του. 
 Συνών. τσοριπέ = φτώχεια (οµόηχο 
τσοριπέ = κλεψιά). 
µικραιµένος* (µτχ.): σικναρντό, -ί 
και σικνανταρντό, -ί 
 Αντίθ. µπαραρντό  και 
µπαρανταρντό = µεγαλωµένος, 
µεγεθυµένος, µεγαλοποιηµένος, 
επεκτεταµένος. 
µικραίνω (αµετβ. ρ.): σικνιάβ  
 π.χ. σικνιλέ ε γκιβεσά = µίκρυναν 
οι µέρες, µπαριλό ο χουρντό ντα 
σικνιλέ λεσκέ ε πατέ = µεγάλωσε το 
παιδί και του µίκρυναν τα ρούχα, 
σικνιλέ λεσκέ γιακχά κατάρ η 
λί(ν)ντρα = µίκρυναν τα µάτια του 
από τη νύστα. 
 Αντίθ. µπαριάβ = µεγαλώνω 
(αµετβ.) 
µικραίνω (επιτατ. µετβ. ρ.): 
σικνανταράβ  
 π.χ. κα σικνανταράβ ζάλακ ο κοτόρ 
= θα µικρύνω λίγο το ύφασµα. 
  Αντίθ. µπαρανταράβ = µεγαλώνω  
µετβ.,  µεγεθύνω, µεγαλοποιώ, 
επεκτείνω 
µικραίνω (µετβ. ρ.): σικναράβ  
 π.χ. πε µπροσσά σικναρέλ καγιά = 
µικραίνει τα χρόνια της αυτή. 
 Αντίθ. µπαραράβ = µεγαλώνω 
(µετβ.). 
µικράτα (τα): σικνιπέ, ο  
 π.χ. κο σικνιπέ σεράβ = τα µικράτα 
σου θυµάµαι (δηλ. θυµάµαι την 
νηπιακή και παιδική σου ηλικία). 
 (βλ. και µικρότητα). 
µίκρεµα (α): σικναριπέ, ο 
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 Αντίθ. µπαραριπέ = µεγάλωµα. 
µίκρεµα (β): σικνανταριπέ, ο 
 Αντίθ. µπαρανταριπέ = µεγάλωµα, 
µεγέθυνση, µεγαλοποίηση,  
επέκταση. 
µικρόβιο: µικρόβιο, ο 
 π.χ. ο ντοκτόρι ρακχαντά κάι 
λεσκό µουτέρ µικρόβια = ο γιατρός 
βρήκε στα ούρα του µικρόβια. 
µικροδείχνω (αµετβ. ρ.): σικνό-
σικαβάβ 
 Αντίθ. µπαρό-σικαβάβ = 
µεγαλοδείχνω. 
µικροκέφαλος (επίθ.): σικνέ-
σσερέσκο,-ι 
 Αντίθ. µπαρέ-σσερέσκο = 
µεγαλοκέφαλος.  
µικρόµυαλος (επίθ.): σικνέ-
γκογκιάκο,-ι 
 π.χ. σικνέ γκογκιάκο σι, νι τσχινέλ 
λεσκί γκογκί = µικρόµυαλος είναι, 
δεν κόβει το µυαλό του. 
 Αντίθ. γκογκιαλό = µυαλωµένος. 
µικροπωλητής (παζαριών): 
παζαρτζίο, ο (σ.α.  παζαρευτής). 
µικρός (επίθ.): σικνό, -ί 
 π.χ. σικνό κχερ = µικρό σπίτι, 
σικνό σαν νταά = µικρός είσαι 
ακόµα. 
 Αντίθ. µπαρό = µεγάλος. 
µικρότερος (α) (επίθ.): νταάσικνο, 
-ι (= πιο µικρός) 
 π.χ. νταάσικνο σι µά(ν)νταρ = 
µικρότερος είναι από µένα. 
 Αντίθ. νταάµπαρο = µεγαλύτερος. 
µικρότερος (β) (άκλ. επίθ.): 
σικνιντέρ και σικνεντέρ 
 π.χ. µο σικνιντέρ τσχαό σι καβά = 
ο µικρότερος γιος µου είναι αυτός. 
 Αντίθ. µπαριντέρ και µπαρεντέρ = 
µεγαλύτερος. 
µικρότητα: σικνιπέ, ο 
 [βλ. και µικράτα (τα)]. 
 Αντίθ. µπαριπέ = µεγαλοσύνη. 
µικρούλης (επίθ.): σικνορό,-ί 

 π.χ. κάι γκελό ο σικνορό; = πού 
πήγε ο µικρούλης; 
 (σ.α. µικρούτσικος). 
µικρούτσικος (επίθ.): σικνορό,-ί 
 Αντίθ. µπαρορό = µεγαλούτσικος. 
µικρόψυχος (επίθ.): σικνέ-
γκέσκο,-ι 
 Αντίθ. µπαρέ-γκέσκο = 
µεγαλόψυχος. 
µιλάκια: µιλάκιο,  ο 
 π.χ. ε χουρντέ κχελέν µιλάκιο = τα 
παιδιά παίζουν µιλάκια. 
µίληµα (α): ορµπισαριπέ, ο  
 (βλ. και συζήτηση). 
µίληµα (β): κονουσσιπέ, 
κονουσσµάκο, ο και κονουσσµάβα, 
η (σ.α. οµιλία, συζήτηση, 
κουβέντιασµα). 
µίληµα (γ): πφεράς – κεριπέ, ο 
(πφεράς = λέξη, λόγος, κουβέντα, 
κεριπέ = φτιάξιµο, πράξη, 
δηµιουργία) (σ.α. κουβέντιασµα, 
συζήτηση, συνοµιλία). 
µιληµένος (µτχ. ως επίθ.): 
ορµπισαρντό,-ί. 
µιλιά (α): λαλί, η (= φωνή) 
 π.χ. (φράση) µούι σίλε ντα λαλί νάι 
λε =  στόµα έχει και µιλιά δεν έχει. 
µιλιά (β): σέζι, η (= φωνή) 
 π.χ. τσχι(ν)ντιλί µι σέζι ε 
τρασσάταρ = µου κόπηκε η µιλιά 
από τον φόβο. 
µιλιέµαι (αµετβ. ρ.): ορµπισάαβ 
και ορµπισάβαβ (βλ. και 
κουβεντιάζοµαι). 
µιλώ (α) (αµετβ. ρ.): ορµπισαράβ 
 π.χ. ιν ορµπισαράβ λέσα = δεν 
µιλάω µαζί του, ορµπισαρντέµ 
λεσκέ µε = του µίλησα εγώ. 
 (βλ. και συζητώ). 
µιλώ (β) (αµεβτ. ρ.): κονουσσίαβ 
 π.χ. κονουσσίαβ τούκε, νι 
ασσουνές µαν; σου µιλάω, δεν µ’ 
ακούς; (σ.α. οµιλώ, συζητώ, 
κουβεντιάζω). 
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µιλώ (γ) (αµετβ. ρ.): πφεράς-κεράβ 
(πφεράς = λέξη, λόγος, κουβέντα, 
κεράβ = κάνω, πράττω, δηµιουργώ) 
 π.χ. σόσκε νι κερές-πφεράς; = γιατί 
δε µιλάς; (σ.α. κουβεντιάζω, οµιλώ, 
συζητώ, συνοµιλώ). 
µιναρές: µιναράβα, η. 
µίνι: µίνι, ο 
 π.χ. λακό ροµ νι µουκέλ λα τε 
βουραβέλ µίνι = ο άνδρας της δεν 
την αφήνει να φορέσει µίνι. 
 Αντίθ. µάκσι = µάξι. 
µισά (επίρρ.): οπάςς 
 π.χ. οπάςς παρέ ακανά κα νταβ 
τουτ ντα οπάςς κάνα κα µπιτιρίος η 
µπουκί = µισά λεφτά τώρα θα σου 
δώσω και µισά όταν τελειώσεις τη 
δουλειά. 
µισάνοιχτος (επίθ.): οπάςς-
πουταρντό,-ί 
 Αντίθ. οπάςς-πφα(ν)ντό = 
µισόκλειστος. 
µισθός: αϊλούκο, ο (κυριολ. 
µηνιάτικο) 
 π.χ. κάνα κα λες κο αϊλούκο; = 
πότε θα πάρεις το µισθό σου; (βλ. 
και επίδοµα, µηνιάτικο, σύνταξη). 
µισογεµάτος (επίθ.): οπάςς-
πφερντό,-ί. 
µισόγυµνος (επίθ.): οπάςς-νανγκό,-
ί. 
µισοκαµένος (επίθ.): οπάςς-
πφαµπαρντό, -ί. 
µισόκλειστος (επίθ.): οπάςς-
πφα(ν)ντό, -ί. 
 Αντίθ. οπάςς-πουταρντό = 
µισάνοιχτος. 
µισόλογα: οπάςς-όρµπε και οπάςς-
πφερασά, ε  
 π.χ. οπάςς-όρµπε πφενέλας µάνγκε 
= µισόλογα µου έλεγε. 
µισοπεθαµένος (επίθ.): οπάςς-
µουλό,-ί. 
µισός (άκλ. επίθ.): οπάςς 

 π.χ. οπάςς µαρνό = µισό ψωµί, η 
µπουκί ατσχιλί οπάςς = η δουλειά 
έµεινε µισή, α(ν)ντέ οπάςς σαάτο 
κα ιρισάολ = σε µισή ώρα θα 
γυρίσει, (µτφ.) οπάςς γκέσα κα τζαβ 
= µε µισή ψυχή θα πάω. 
 Αντίθ. σαστό = ολόκληρος, υγιής 
µισούτσικος (επίθ.): οπασσορό, -ί 
 Αντίθ. σαστορό = 
ολοκληρούτσικος*, υγιούτσικος* 
(οµόηχο οπασσορό = πάνω στο 
κεφάλι). 
µισοψηµένος (επίθ.): οπάςς-πεκό, -
ί. 
µνήµα: λιµόρι, ο (πληθ. λιµόρα, ε). 
µνήµη: γκογκί, η (κυριολ. µυαλό) 
 π.χ. νι αβέλ κάι  µι γκογκί λεσκό 
αλάβ = δεν έρχεται στη µνήµη µου 
το όνοµά του. 
µνηµόσυνο: µεβλίτι, ο 
 π.χ. πε ντάκο µεβλίτι κερέλ = της 
µάνας του το µνηµόσυνο κάνει. 
µόδα: µόδα και µόντα, η 
 π.χ. νεβί σι καγιά µόντα = 
καινούρια είναι αυτή η µόδα. 
µοιάζω (αµετβ. ρ.): µεησαράβ και 
µπε(ν)ζέαβ  
 π.χ. µεησαρέλ κάι πο ντατ = 
µοιάζει στον πατέρα του, ο χουρντό 
µπενζέορ κάι πι ντέι = το µωρό 
µοιάζει στη µάνα του. 
µοιάσιµο: µεησαριπέ και 
µπενζεµέκο, ο 
µοίρα: βλ. γραφτό 
µοιράδι: βλ. κληρονοµιά 
µοιράζοµαι (αµετβ. ρ.): ουλάντιαβ 
µοιράζω (α) (µετβ. ρ.): ουλαβάβ  
 π.χ. ουλαβάβ ο χαπέ = µοιράζω το 
φαγητό. 
µοιράζω (β) (µετβ. ρ.): ντατίαβ  
 π.χ. ντατίαβ ο µας κάι µανουσσά = 
µοιράζω το κρέας στους ανθρώπους 
(συνηθίζεται στις περιπτώσεις 
τάµατος)  



 277 

 (σ.α. σκορπίζω, δοκιµάζω γεύση, 
γεύοµαι, π.χ. σόσκε ντατίος µε λιλά 
= γιατί σκορπάς τα χαρτιά µου;, ντε 
ε χουρντέ ντα ζάλακ 
ντο(ν)ντουρµάβα, τε ντατίορ = 
δώσε και στο παιδί λίγο παγωτό, να 
δοκιµάσει). 
µοιραίο (το): ετζέλι, ο 
 π.χ. (κατάρα) κο ετζέλι τε αβέλ 
κοτάρ = το µοιραίο σου να έρθει 
από ‘κει. 
 Συνών. µεριπέ = θάνατος. 
µοίρασµα (α): ουλαηπέ, ο. 
µοίρασµα (β): ντατµάκο, ο (σ.α. 
σκόρπισµα, δοκιµή γεύσης). 
µοιρασµένος (µτχ.): ουλαντό,-ί 
 Αντίθ. µπιουλαντό = αµοίραστος. 
µοιχεύω (για άντρα) (µετβ. ρ.): 
οπρά-µι-ροµνί-κεράβ (= πάνω στη 
γυναίκα µου κάνω) και οπρά-µι-
ροµνί-τζαβ (= πάνω στη γυναίκα 
µου πηγαίνω). 
µοιχεύω (για γυναίκα) (µετβ. ρ.): 
οπρά-µο-ροµ-κεράβ (= πάνω στον 
άντρα µου κάνω) και οπρά-µο-ροµ-
τζαβ (= πάνω στον  άντρα µου 
πηγαίνω). 
µόλις (α) (επίρρ. και σύνδ.): σο  
 π.χ. σο κ’ αβέλ, κα πφενάβ λεσκέ 
µε = µόλις θα έρθει, θα του πω εγώ. 
 (βλ. και τι). 
µόλις (β) (επίρρ. και σύνδ.): όνους 
και όνος  
 π.χ. όνους ακανά αβιλό = µόλις 
τώρα ήρθε. 
µολύβι: καλέµο, ο 
 (σ.α. στυλό, πένα). 
 π.χ. γιαζ ε καλεµέσα = γράψε µε το 
µολύβι. 
 (υποκ.) καλεµίσι, ο. 
µολύνοµαι (αµετβ. ρ.): µολισάαβ 
και µολινσάαβ 
 π.χ. µολισάιλο λεσκό ρατ = 
µολύνθηκε το αίµα του. 
µόλυνση: µόλινσι, η 

 π.χ. κερντιλί µόλινσι η γιαράβα = 
έγινε (έπαθε) µόλυνση η πληγή. 
µολύνω (µετβ. ρ.): µολινσαράβ 
 π.χ. µολινσαρντάν η γιαράβα κε 
µελαλέ βαστένσα = µόλυνες την 
πληγή µε τα λερωµένα σου χέρια. 
µοναδικός (α) (επίθ.): γεκτουνό,-ί 
 π.χ. γεκτουνό σι κάι καγιά µπουκί 
= µοναδικός είναι σ’ αυτή τη δου- 
λειά. 
µοναδικός (β): εκ (= ένας, µία, σ.α. 
ίδιος) 
 π.χ. ε µαλαβάκο εκ ντικιάνο σι 
καβά = το µοναδικό µαγαζί της 
γειτονιάς είναι αυτό. 
µοναδικότητα: γεκτουνιπέ, ο. 
µοναξιά: κορκοριπέ, ο  
 π.χ. [στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«ακανά κάι τζάσταρ» (=τώρα που 
φεύγεις)] σαρ τζάλταρ µουκλά 
µανγκέ ντούι ασφά κάι µε γιακχά, 
τε κερέν µανγκέ αµαλιπέ κάι ο 
κορκοριπέ κάι κα α(ν)ταβέλ µανγκέ 
= φεύγοντας µ’ άφησε δύο δάκρυα 
στα µάτια µου, για να µου κάνουνε 
παρέα στη µοναξιά που θα µου 
φέρει. 
µονάχα: (βλ. µόνο). 
µονιάζω (αµετβ. ρ.): εκ-κερντιάβ 
(= ένα γίνοµαι, σ.α. συµφιλιώνοµαι, 
ενώνοµαι) 
 π.χ. κοτάρ χάνπες, κοτάρ εκ-
κερντόν = από τη µια µαλώνουν κι 
από την άλλη µονιάζουν. 
µονιάζω (µετβ. ρ.): εκ-κεράβ (= 
ένα κάνω, σ.α. συµφιλιώνω, 
ενώνω). 
µόνιασµα: εκ-κεριπέ, ο (σ.α. 
συµφιλίωση, ένωµα) (εκ = ένας, 
µία, κεριπέ = φτιάξιµο, πράξη, 
δηµιουργία). 
µόνιµος (επίθ.): ατσχαντι(ν)ντό,-ί  
 (βλ. και σταθερός). 
µονιµότητα: ατσχαντι(ν)ντιπέ, ο 
 (βλ. και σταθερότητα). 



 278 

µόνο (επίρρ.): σάντε  και σαντέ 
 π.χ. σάντε καβά αβιλό τε ντικχέλ 
µαν = µόνο αυτός ήρθε να µε δει, 
σάντε γεκ γκιβέ κα ατσχός; = µόνο 
µια µέρα θα µείνεις;  
µονοετής (επίθ.): εκχέ - 
µπροσσέσκο,-ι και εκχέ - 
µπρεσσέσκο,-ι (= ενός έτους) 
 Αντίθ. µπουτέ – µπροσσένγκο και 
µπουτέ – µπρεσσένγκο (= πολλών 
ετών), πολυετής, πολύχρονος. 
µονόκαννο: εκχέµοσκι-πούσσκα, η 
(= µονόστοµο όπλο) 
µονόλεπτος (επίθ.): εκχέ-
ντακαβάκο, -ι 
 π.χ. εκχέ-ντακαβάκο  ατσχιπέ = 
µονόλεπτη παύση. 
µονοµαχία (επίρρ.): τεκετέκ 
 π.χ. άµα σαν καµπάνταη, αβ τε  
ικλάς τεκετέκ ντουµουκχά = άµα 
είσαι µάγκας, έλα να βγούµε 
µονοµαχία (µε) γροθιές. 
µονοµιάς: (βλ. µεµιάς). 
µονόπλευρος (επίθ.): εκχέ-
ριγκάκο,-ι. 
µόνος (άκλ. επίθ.): κόρκορι  
 π.χ. κα τζαβ κόρκορι = θα πάω 
µόνος µου, ατσχιλόµ κόρκορι = 
έµεινα µόνος µου, κόρκορι αβιλάν; 
= µόνος σου ήρθες; 
 Αντίθ. µπαραµπέρι και µπεραµπέρι 
= µαζί. 
µονός (άκλ. επίθ.): τέκι 
 Αντίθ. τσίφτι = ζευγάρι, ζυγός. 
µοντέλο: µοντέλο, ο 
 π.χ. σαβό µοντέλο σι ο τοµαφίλι; = 
τι µοντέλο είναι το αυτοκίνητο; 
µοντέρνος (επίθ. ως ουσ.): 
µόνταλίο, -ΰκα 
 π.χ. µπουτ µόνταλίο κερντιλάν 
ντικχάβ! = πολύ µοντέρνος έγινες 
βλέπω!, µόνταλΰκα τσχέι σίτουτ = 
µοντέρνα κόρη έχεις (ως ουσ. 
µόνταλίο, ο, µόνταλΰκα, η). 

µορφή (α): µούι, ο (προφ. µε 
συνίζηση ούι) (κυριολ. πρόσωπο, 
στόµα). 
µορφή (β): σουλούπο, ο (βλ. και 
σουλούπι). 
µορφωµένος: (βλ. διαβασµένος). 
µοσχαράκι: µπουζακορό, ο.  
µοσχάρι: µπουζάκο, ο  
 π.χ. κα τσχινάβ µπουζάκο κάι µε 
τσχαβέσκο µπιάβ = θα σφάξω 
µοσχάρι στου γιου µου το γάµο. 
µοσχαρίσιος (επίθ.): 
µπουζακόσκο,-ι  και µπουζακέσκο, 
-ι 
 π.χ. µπουζακόσκο µας = 
µοσχαρίσιο κρέας. 
µοσχίδα: µπουζάβα, η. 
µοσχοβολώ (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
κχά(ν)νταβ (= µυρίζω) 
 π.χ. µπουτ σσουκάρ κχά(ν)ντεν 
καλά λουλουγκιά = πολύ ωραία 
µοσχοβολούν αυτά τα λουλούδια. 
µοσχοµυρίζω: (βλ. µοσχοβολώ). 
µόσχος: (βλ. µοσχάρι). 
µοτοσυκλέτα: µοτόρι, ο 
 π.χ. κίντελ παρέ, για τε κινέλ πεσκέ 
µοτόρι = µαζεύει λεφτά, για να 
αγοράσει µοτοσυκλέτα.  
 (σ.α. µηχανάκι). 
µουγγός (α) (επίθ.): λαλορό,-ί και 
τσχι(ν)ντέ-τσχιµπάκο,-ι 
 (τσχι(ν)ντέ-τσχιµπάκο κυριολ. 
κοµµενόγλωσσας*). 
µουγγός (β) (επίθ.): ντιλσίζι-ίσκα 
και (άκλ. επίθ.) ντιλσίζι 
 π.χ. ντιλσίζι σαν ντα νι κερές-
πφεράς; = µουγγός είσαι και δεν 
µιλάς;, ντιλσίσκα σι λακί τσχέι = 
µουγγή είναι η κόρη της. 
µουδιάζω (α) (αµετβ. ρ.): 
µορσισάβαβ και µορσισάαβ  
 π.χ. µορσισάιλε µε βαστά κατάρ ο 
σσιλ = µούδιασαν τα χέρια µου από 
το κρύο, µορσισάιλι µι τσανκ = 
µούδιασε το πόδι µου.  
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 (βλ. λήµµα µαραίνοµαι). 
µουδιάζω (β) (αµετβ. ρ.): 
µουδιασάαβ 
 π.χ. µουδιασάιλε µε ναϊά = 
µούδιασαν τα δάχτυλά µου. 
µουδιάζω (α) (µετβ. ρ.): 
µορσισαράβ 
 (βλ. λήµµα µαραίνω). 
µουδιάζω (β) (µετβ. ρ.): 
µουδιασαράβ. 
µούδιασµα (α): µορσισαριπέ, ο  
 (βλ. λήµµα µάρανση). 
µούδιασµα (β): µουδιασαριπέ και 
µούδιασµα, ο. 
µουδιασµένος (α) (µτχ.): µορσι-
σαρντό,-ι 
 (βλ. λήµµα µαραµένος). 
µουδιασµένος (β) (µτχ.): 
µουδιασαρντό,-ί. 
µουλαράκι: τζορορό, ο. 
µουλάρι: τζορό, ο. 
µουλαρίσιος (επίθ.): τζορόσκο,-ι. 
µούρη: µούι, ο (προφ. µε συνίζηση 
ούι) (= πρόσωπο, στόµα) 
 π.χ. κας ουσστές τε πρασάς; 
ντικλάν κο µούι α(ν)ντί αϊνάβα σαρ 
σι; = ποιον σηκώνεσαι να 
κοροϊδέψεις; είδες την µούρη σου 
στον καθρέφτη πώς είναι; 
µουριά: ντουνταλίν και ντουντίν, η. 
µουρµούρα: µούρµα, η  
 π.χ. τσχιν καγιά µούρµα, 
ντιλαρντάν µαν = κόψε αυτή τη 
µουρµούρα(γκρίνια), µε τρέλανες. 
µουρµουρίζω (αµετβ. ρ.): µορµι- 
σαράβ 
 π.χ. µορµισαρντάς εµπούκα ντα 
γκελόταρ = µουρµούρισε λίγο και 
έφυγε. 
 (βλ. και γκρινιάζω).  
µουρµούρισµα: µορµισαριπέ, ο  
 (βλ. και γκρίνια).  
µούρο: ντούντο, ο  
 π.χ. τζας τε κίντας ντούντορα = 
πάµε να µαζέψουµε µούρα. 

 (υποκ.) ντουντορό, ο. 
µουσαµαδένιος (επίθ.): 
µουσσανµπαβάκο, -ι. 
µουσαµάς: µουσσανµπάβα, η  
 π.χ. πουράιλι η µουσσανµπάβα = 
πάλιωσε ο µουσαµάς. 
 (υποκ.) µουσσανµπαβίσα, η. 
µουσείο: µουσίο, ο. 
µούσι: σακάλα, ε (= γένια) και 
µούσι, ο 
 π.χ. κα µουκάβ σακάλα = θ’ 
αφήσω µούσι, τζαλ τουκέ ο µούσι = 
σου πάει το µούσι. 
µουσική: µουσικί, η 
 π.χ. σσουκάρ µουσικί σι καλέ 
γκιλά = ωραία µουσική έχει αυτό το 
τραγούδι.  
µούσκεµα: (βλ. βρέξιµο). 
µουσκεµένος: (βλ. βρεγµένος). 
µουσκεύω (αµετβ. ρ.): (βλ. 
βρέχοµαι). 
µουσκεύω (µετβ. ρ.): (βλ. βρέχω) 
µουσµουλιά: µουσσµουλίν, η. 
µούσµουλο: µούσσµουλα, η και 
µούσσµουλο, ο 
 π.χ. κι(ν)ντόµ τουκέ µούσσµουλα = 
σου αγόρασα µούσµουλα. 
µουστάκι: µουστάκι, µουστάκο και 
µπουγιούκο, ο 
 π.χ. κα µουκάβ µουστάκι = θα 
αφήσω µουστάκι. 
µουστακλής: µουστακλίο, ο. 
µουστάρδα: µουστάρδα και 
µουστάρντα, η 
 π.χ. ντε µαν η µουστάρδα κοτάρ = 
δώσ’ µου τη µουστάρδα από ‘κει. 
µουσουλµάνος: µυσλυµάνο, ο, θηλ. 
µυσλυµάνκα, η (το υ προφ. όπως το 
γαλλικό u). 
µουτζούρα: µουντζούρα, η 
 π.χ. κερντιλόµ α(ν)ντέ µουντζούρε 
= έγινα µες στις µουτζούρες. 
µούτρο: µούι, ο (= πρόσωπο, 
στόµα) (προφ. µε συνίζηση ούι) 
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 π.χ. κα πφαγκάβ κο µούι = θα σου 
σπάσω το µούτρο (τα µούτρα). 
µουτρώνοµαι: (βλ. µουτρώνω). 
µουτρώνω (αµετβ. ρ.): µο-µούι-
µουκάβ (= το πρόσωπο µου αφήνω) 
 π.χ. σόσταρ µουκλάν-κο-µούι; = 
γιατί µούτρωσες;, µουκλά πο µούι 
κάι πφε(ν)ντόµ λεσκέ κάι νι κ’ αβέλ 
αµένσα = µούτρωσε που του είπα 
πως δε θα ‘ρθει µε µας. 
 Συνών. χολάβαβ και χολάαβ = 
αµετβ. θυµώνω. 
µούχλα: µούχλα, η 
 π.χ. ο κχερ ασταρντά µούχλα 
κατάρ ιγρασία = το σπίτι έπιασε 
µούχλα από την υγρασία. 
µουχλιάζω (αµετβ. ρ.): µούχλα-
ασταράβ (= µούχλα-πιάνω) 
 π.χ. µούχλα-ασταρντά ο µαρνό = 
µούχλιασε το ψωµί. 
µοχθηρός: (βλ. κακός). 
µόχθος (α): τσχι(ν)ντιπέ, ο (= 
κούραση). 
µόχθος (β): µαρντιπέ, ο 
(=παίδεµα). 
µοχθώ (α) (αµετβ. ρ.): τσχι(ν)ντιάβ 
(= κουράζοµαι, κόβοµαι) 
 π.χ. τσχι(ν)ντιλόµ µπουτ τζι τε 
κεράβ καβά κχερ = µόχθησα πολύ 
µέχρι να κάνω αυτό το σπίτι.   
µοχθώ (β) (αµετβ. ρ.): µαράµαν  
 π.χ. µαρντόµαν σα ο µιλάι α(ν)ντέ 
ταρλάβε, για τε ικαλάβ καλά παρέ = 
µόχθησα όλο το καλοκαίρι µες στα 
χωράφια, για να βγάλω αυτά τα 
λεφτά. 
 (βλ. λήµµα παιδεύοµαι). 
µπαγιατεύω (αµετβ. ρ.): µπαϊάτι-
κερντιάβ (προφ. µε συνίζηση ια) (= 
µπαγιάτικος γίνοµαι) 
 π.χ. µπαϊάτι κερντιλό ο µαρνό, νι 
χα(ν)ντόλ = µπαγιάτεψε το ψωµί, 
δεν τρώγεται. 
µπαγιάτικος (άκλ. επίθ.): µπαϊάτι 
(προφ. µε συνίζηση ια) 

 π.χ. µπαϊάτι σι ο µαρνό = 
µπαγιάτικο είναι το ψωµί. 
 Αντίθ. ταζές και ταζέ = φρέσκος. 
µπαγκάζια (τα): µπαγάτσορα, ε 
 π.χ. κίντε κε µπαγάτσορα ντα 
τζάταρ = µάζεψε τα µπαγκάζια σου 
και φύγε. 
µπαζούκας: µπαζούκα, η. 
µπαϊλντίζω (αµετβ. ρ.): 
µπαηλντισάβαβ και µπαηλντισάαβ 
 π.χ. µπαηλντισάιλε µε πορά ε 
µποκχάταρ = µπαΐλντισαν τα 
έντερά µου από την πείνα. 
µπαΐλντισµα: µπαηλντισαηπέ, ο. 
µπαϊλντισµένος (µτχ.): 
µπαηλντισαρντό, -ί. 
µπαινοβγαίνω (αµετβ. ρ.): νταβ-
ικλάβ. 
µπαίνω (αµετβ. ρ.): νταβ  
 π.χ. νταβ α(ν)ντό κχερ = µπαίνω 
στο σπίτι, (µτφ.) ντιόµ α(ν)ντρέ 
κατάρ καλά µανγκινά = µπήκα 
µέσα απ’ αυτά τα εµπορεύµατα.  
 (βλ. και δίνω). 
 Αντίθ. ικλάβ = βγαίνω, ανεβαίνω, 
καβαλάω, σκαρφαλώνω. 
µπαϊράµι: µπαϊράµο, ο. 
µπακλαβαδάκι: µπακλαφαβίσα, η. 
µπακλαβάς: µπακλαφάβα, η 
 π.χ. κερντόµ εκ τεψία µπακλαφάβα 
= έφτιαξα ένα ταψί µπακλαβά. 
µπάλα: τόπα, η  
 π.χ. κχελάβ τόπα = παίζω µπάλα. 
 (βλ. και τόπι, ποδόσφαιρο). 
µπαλαντέζα: µπαλα(ν)ντέζα, η 
 π.χ. κάστε ντιάν η µπαλα(ν)ντέζα; 
= σε ποιον έδωσες την µπαλαντέζα; 
µπαλαντέρ: µπαλα(ν)ντέρι, ο. 
µπαλίτσα: τοπίσα, η. 
µπαλκόνι: µπαλκόνι,ο 
 π.χ. ίκλι κάι µπαλκόνι, τε λες 
ζάλακ τεµίζι µπαλβάλ = βγες στο 
µπαλκόνι, να πάρεις λίγο καθαρό 
αέρα. 
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µπαλκονόπορτα: µπαλκονέσκο-
ουντάρ, ο. 
µπαλονάκι: µπουσσουκίσα, η  
 (βλ. και φουσκίτσα). 
µπαλόνι: µπουσσούκα, η  
 π.χ. πφουκιαράβ η µπουσσούκα = 
φουσκώνω το µπαλόνι. 
 (βλ. και φούσκα). 
µπαλτάς: µπαλτάβα, η 
 Συνών. τοβέρ = πελέκι, τσεκούρι. 
 (υποκ.) µπαλταβίσα, η. 
µπάλωµα (α): µπαλοσαριπέ, ο. 
µπάλωµα (β): κοτόρ, ο (= ύφασµα, 
κοµµάτι). 
µπαλωµένος (µτχ.): µπαλοσαρντό,-
ί και άκλ. επιθ. µπαλοµέ. 
 Αντίθ. µπιµπαλοµέ = αµπάλωτος. 
µπαλώνω (µετβ. ρ.): µπαλοσαράβ 
 π.χ. µπαλοσαράβ ε µπουκιάκο 
πα(ν)τούλι = µπαλώνω της δουλειάς 
το παντελόνι. 
µπαµ (άκλ.): µπαµ 
 π.χ. µπαµ κερντά η µπουσσούκα = 
µπαµ έκανε  το µπαλόνι, (φράση) 
ντουραλντάν µπαµ κερέλ = από 
µακριά µπαµ κάνει (δηλ. από 
µακριά φαίνεται, από µακριά 
προκαλεί εντύπωση). 
µπάµια: µπάµια, η  
 π.χ. κα κεράβ µπάµιε αβγκιέ, τε χας 
= θα φτιάξω µπάµιες σήµερα, να 
φάµε. 
µπαµπάς (είδος γλυκού): 
µπαµπάβα, η 
µπαµπάς: µπάµπα, ο 
 π.χ. κο µπάµπα αβιλό = ο µπαµπάς 
σου ήρθε, µπάµπα, τε αβάβ µε ντα 
τούσα; = µπαµπά, να ‘ρθω κι εγώ 
µαζί σου; 
µπαµπρίζ: µπαµπρίζι, ο 
π.χ. σαρ πφαγκιλό ε τοµαφιλέσκο 
µπαµπρίζι; = πώς έσπασε του 
αυτοκινήτου το µπαµπρίζ; 
µπανάνα: µπανάνα, η 

 π.χ. λιάν µανγκέ µπανάνε; = µου 
πήρες µπανάνες; 
µπανανόφλουδα: µπανανάκι-
κόζζα, η. 
µπανιαρίζοµαι (αµετβ. ρ.): ναϊάβ 
 π.χ. τζαβ τε ναϊάβ = πάω να 
µπανιαριστώ. 
 (βλ. και κολυµπώ). 
µπανιαρίζω (µετβ. ρ.): ναϊαράβ 
 π.χ. ναϊαράβ ε χουρντέ = 
µπανιαρίζω το µωρό. 
µπανιάρισµα: ναϊαριπέ, ο. 
µπανιαρισµένος (µτχ.): ναϊαρντό, -
ί. 
µπανιέρα: µπανιέρα, η 
 π.χ. χαλαβάβ η µπανιέρα = πλένω 
την µπανιέρα. 
µπανίζω (µετβ. ρ.): τσοράλ-
ντικχάβ (= κρυφοκοιτάζω) 
 π.χ. η τσχορί νανγκιαρέλας πες ντα 
καβά ντικχελάς λα τσοράλ κατάρ 
πέντζεραβα = η κοπέλα γδυνόταν 
και αυτός την µπάνιζε από το 
παράθυρο. 
µπάνιο: ναϊπέ, ο 
 π.χ. ναϊµάσκο σουµκέρι = 
σφουγγάρι για µπάνιο. 
 (βλ. και κολύµπι). 
µπάνιο (το λουτρό): µπάνιο, ο 
 π.χ. κοσάβ ο µπάνιο = 
σφουγγαρίζω το µπάνιο. 
µπαούλο: σα(ν)ντούκο, ο  
 (βλ. και κιβώτιο). 
µπαρούτι: µπαρούτο, ο 
 π.χ. κερντιλό µπαρούτο ο 
τσιµέ(ν)το = έγινε µπαρούτι το 
τσιµέντο (δηλ. στέγνωσε πολύ), 
κερντιλό µπαρούτο κατάρ πι χολί = 
έγινε µπαρούτι από το θυµό του. 
µπάσιµο: ντιιπέ, ο  
 (βλ. και δόσιµο, είσοδος, εισβολή). 
 Αντίθ. ικαλιπέ = βγάλσιµο, 
αφαίρεση. 
µπάσκετ: µπάσκετ,  ο 
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 π.χ. µπάσκετ κχελάβ, µε αµαλένσα 
= µπάσκετ παίζω, µε τους φίλους 
µου. 
µπάσταρδος (α): τσοροµπίκα, ο, 
θηλ. τσοροµπίκα, η 
 π.χ. κα κεράβ τουτ µε, µο 
τσοροµπίκα = θα σε κάνω εγώ, ρε 
µπάσταρδε. 
µπάσταρδος (β): πίτσι, ο 
 π.χ. πίτσι σι καβά χουρντό = 
µπάσταρδο είναι αυτό το παιδί. 
(µπάσταρδη (η) = πίτσκα, η). 
µπαστούνι (α): ανγκλούτσα, η και 
µπαστούνο, ο. 
µπαστούνι (β): µπαστόνι, ο 
 π.χ. µπαστονέσα πφιρέλ = µε 
µπαστούνι περπατάει. 
µπαταξής: µπατακτσίο, ο 
 π.χ. µπατακτσίο σι, ντραµία νασστί 
ασταρέλ α(ν)ντί πι πόσκι = 
µπαταξής είναι, δραχµή δεν µπορεί 
να κρατήσει στην τσέπη του. 
µπαταρία: µπαταρία, η 
 π.χ. κι(ν)ντάν µπαταρίε ε τεηπέσκε; 
= αγόρασες µπαταρίες για το 
µαγνητόφωνο; 
µπατζάκι: µπατζάκο, ο  
 π.χ. µελαλέ σι ε πα(ν)τολέσκε 
µπατζάτσα = λερωµένα είναι τα 
µπατζάκια του παντελονιού. 
µπατζανάκι: µπατζανάκο, ο 
 π.χ. καβά σι κο µπατζανάκο; = 
αυτός είναι το µπατζανάκι σου; 
µπελαλής: µπεϊλατζίο, ο (προφ. µε 
συνίζηση ει) 
 π.χ. µπουτ µπεϊλατζίο µανούςς σι 
καβά = πολύ µπελαλής άνθρωπος 
είναι αυτός. 
µπελαλίδικος: (βλ. µπελαλής). 
µπελαλού: (βλ. µπελαλίδισσα). 
µπελαλίδισσα: µπεϊλατζίκα, η 
(προφ. µε συνίζηση ει) 
 π.χ. µπεϊλατζίκα σι λεσκί ροµνί, σα 
τσινγκαρά κερέλ = µπελαλίδισσα 

είναι η γυναίκα του, όλο φασαρίες 
κάνει. 
µπελάς: µπεϊλάβα, η και µπελάβα, 
η 
 π.χ. ρακχαντόµ µι µπεϊλάβα καλέ 
µπουκιάσα = βρήκα τον µπελά µου 
µ’ αυτή τη δουλειά, σα ε µπελάβε 
µάνγκε αβέν = όλο οι µπελάδες σ’ 
εµένα έρχονται, (φράση ως κατάρα) 
τε ντελ τουτ µπεϊλάβα α(ν)ντό κο 
σσορό = να σε δώσει (βρει) µπελάς 
στο κεφάλι σου. 
µπέµπα: µπεµπέκα, η. 
µπεµπεκίζω: (βλ. µωρουδίζω). 
µπέµπης: µπεµπέκο, ο 
 π.χ. µπουτ ροβέλ τουµαρό 
µπεµπέκο = πολύ κλαίει ο µπέµπης 
σας (γιακχάκο-µπεµπέκο, ο = κόρη 
µατιού). 
 (υποκ.) µπεµπεκίσι,  ο. 
µπέρδεµα : σσασσϋρµάκο, ο. 
µπερδεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
σσασσϋρίαβ  
 π.χ. σόσκε σσασσϋρίος; ο εσάπο σι 
τεµίζι = γιατί µπερδεύεσαι; ο 
λογαριασµός είναι καθαρός. 
µπερδεύοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
µπερδεπσάαβ 
 π.χ. νά µπερδεπσάο του, µεκ λεν τε 
κερέν σο µανγκένα = µη 
µπερδεύεσαι εσύ, ασ’ τους να 
κάνουν ό,τι θέλουν. 
µπερδεύω (α) (µετβ. ρ.): 
µπερδεπσαράβ 
 π.χ. κον µπερδεπσαρντάς αγκαντάλ 
µε πατέ; = ποιος µπέρδεψε έτσι τα 
ρούχα µου; 
µπερδεύω (β) (µετβ. ρ.): 
σσασσϋτϋρίαβ  
 π.χ. σσασσϋτϋρντΰν µαν µο! = µε 
µπέρδεψες, ρε! 
µπερεκετλίδικος (επίθ.): 
µπερεκετλίο, -ίκα. 
µπέσα: µπέσα, η 
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 π.χ. του νά ασσούν λεσκέ όρµπε, 
µπέσα νάι καλές = εσύ µην ακούς 
τα λόγια του, µπέσα δεν έχει αυτός. 
µπετονιά: µπισσίµι, ο και 
µπρισσίµι, ο.  
µπιέλα: µπιέλα, η 
 π.χ. τσαλαντά µπιέλα ο τοµαφίλι = 
χτύπησε µπιέλα το αυτοκίνητο. 
µπιζέλι: µπιζέλι και µπεζέλι, ο 
 π.χ. κα κεράβ µασέσα µπιζέλια 
αβγκιέ = θα φτάξω κρέας µε 
µπιζέλια σήµερα.  
µπίλια: µπίλα, η 
 π.χ. σερές, κάνα σάµας σικνέ, κάι 
κχελάσας µπίλε κάι καβά τχαν; = 
θυµάσαι, όταν ήµασταν µικροί, που 
πάιζαµε µπίλιες σ’ αυτό το µέρος; 
µπιλιάρδο: µπιλάρντο,  ο 
 π.χ. τζας τε κχελάς µπιλάρντο κάι  
καβενάβα = πάµε να παίξουµε 
µπιλιάρδο στο καφενείο. 
µπιµπερό (α): χουρντέσκι-
σσισσάβα, η (= παιδιού µπουκάλι). 
µπιµπερό (β): σουτέσκι-σσισάβα 
(= για  γάλα µπουκάλι) και συτέσκι-
σσισσάβα, η (= για γάλα µπουκάλι). 
µπιµπίκι: πφουκνορί, η  
 π.χ. σίλε πφουκνορά κάι λεσκό 
µούι = έχει µπιµπίκια στο πρόσωπό 
του. 
µπινές (υβριστικά): ιµπνάβα, ο 
(σ.α.κωλόπαιδο) 
 π.χ. α µο ιµπνάβανα, χοχαντάν µα! 
= α ρε µπινέ, µε ξεγέλασες! 
µπισκότο: πισκότο, ο 
 π.χ. λιόµ  τουκέ πισκότορα = σου  
πήρα µπισκότα. 
 (υποκ.) πισκοτίσι, ο. 
µπιφτέκι: µπιφτέκι και µπιφτέκο,ο 
 π.χ. λιόµ τουκέ µπιφτέκορα, τε χας 
= σου πήρα µπιφτέκια, να φας. 
µπλε: (βλ. γαλάζιος). 
µπλόκο: µπλόκο, ο 
 π.χ. κερντέ µπλόκο ε σσεραλέ 
ανγκλά ντροµ, ιρισάο πάπαλε = 

έκαναν (έστησαν) µπλόκο οι 
αστυνοµικοί µπροστά στο δρόµο, 
γύρνα πίσω. 
µπλούζα: µπλούζα και µπουλούζα, 
η  
 π.χ. κάσκι σι καγιά µπλούζα; = 
ποιανού είναι αυτή η µπλούζα;, 
κι(ν)ντόµ τουκέ ντούι µπουλούζε = 
σου αγόρασα δύο µπλούζες. 
 (υποκ.) µπλουζίσα και 
µπουλουζίσα, η. 
µπογιά: µποϊάβα, η (προφ. µε 
συνίζηση ια) 
 π.χ. (µτφ.) νακχέλ νταά µι µποϊάβα 
= περνάει ακόµη η µπογιά µου, 
µενιένγκι µποϊάβα = µπογιά για τα 
παπούτσια. 
 Συνών. ρένκι = χρώµα. 
µπογιατζής: (βλ. βαφέας). 
µπογιάτισµα: µποϊαµάκο, ο (προφ. 
µε συνίζηση ια) 
 Συνών. µακχιπέ = βάψιµο, άλειµµα. 
µπόλικος (άκλ. επίθ.): µπόλι  
 π.χ. χαν, κερντόµ µπόλι χαπέ = 
φάτε, έφτιαξα µπόλικο φαγητό, 
µπόλι αβέλ µανγκέ καβά πα(ν)τόλι 
= µπόλικο µου έρχεται αυτό το 
παντελόνι.  
µπορεί (απρόσ.ρ.): µπορί 
 π.χ. µπορί τε αβέλ τχάρα = µπορεί 
να έρθει αύριο (οµόηχο µπορί = 
νύφη). 
 Συνών. γκάλιµπα και κάλιµπα = 
µάλλον, πιθανόν, µπέκιµ = ίσως. 
µπόρεση: νταλιπέ, ο (σ.α. 
δυνατότητα). 
µπορντό: µπορντό, ο 
 π.χ. µπορντό σι ε µπουλουζάκο 
ρένκι = µπορντό είναι το χρώµα της 
µπλούζας. 
µπορώ (άκλ.): νταλί  
 π.χ. νταλί κα αβές τούντα; = θα 
µπορέσεις να έρθεις κι εσύ;, νταλί 
κεράβ µε καγιά µπουκί = µπορώ να 
κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. 
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µπορώ (δεν) (άκλ.): νασστί και 
νασστίκ 
 π.χ. νασστί κερές κχάντσικ = δεν 
µπορείς να κάνεις τίποτε, νασστί κα 
αβάβ = δεν θα µπορέσω να έρθω, 
νασστίκ γκελόµ = δεν µπόρεσα να 
πάω. 
µπότα: µπότα, η 
 π.χ. κατάρ σαβό ντικιάνο κι(ν)ντάν 
καλά µπότε; = από ποιο µαγαζί 
αγόρασες αυτές τις µπότες; 
µπότα (πλαστική): τσίζµα, η 
 π.χ. τσικάιλε µε τσίζµε = 
λασπώθηκαν οι µπότες µου. 
µποτίλια: µποτίλα, η. 
µπουγάδα (α): πατένγκο-χαλαηπέ, 
ο (= ρούχων πλύσιµο). 
µπουγάδα (β): σσεένγκο-χαλαηπέ,  
ο (= ρούχων πλύσιµο). 
µπουγάδα (γ): τσαµασσΰρι, ο 
 π.χ. σίµαν τσαµασσΰρι αβγκιέ = 
έχω µπουγάδα σήµερα. 
µπουγαδιάζω (α) (µετβ. ρ.): πατέ-
χαλαβάβ (= ρούχα πλένω). 
µπουγαδιάζω (β) (µετβ. ρ.): σσέα-
χαλαβάβ (= ρούχα πλένω). 
µπουγάδιασµα: (βλ. µπουγάδα). 
µπουγάτσα: πλιτσί(ν)τα, 
πλετσί(ν)τα και πετσί(ν)τα, η  
 π.χ. µανγκές τε χας πλετσί(ν)τα; = 
θέλεις να φας µπουγάτσα; 
µπουζούκι: τσαλγκία, η και 
µπουζούκι, ο 
 π.χ. µπούσσουκαρ τσαλγκία τζανέλ 
τε µπασσαλέλ = πολύ ωραία 
µπουζούκι ξέρει να παίζει, κάσκο σι 
καβά µπουζούκι; = ποιανού είναι 
αυτό το µπουζούκι; 
µπουκαλάκι: σσισσαβίσα, η. 
µπουκάλι: σσισσάβα, η  
 π.χ. κον πφαγκλά η σσισσάβα; = 
ποιος έσπασε το µπουκάλι; 
µπουκιά (α): µπούκα, η  
 π.χ. γεκ µπούκα µανούς ντικχλάν 
σο κερντά; = µια µπουκιά 

άνθρωπος είδες τι έκανε;, λιά λεσκί 
µπούκα κατάρ λεσκό µούι = του 
πήρε τη µπουκιά από το στόµα (από 
την εν λόγω λέξη έχει την 
προέλευσή της η λέξη εµπούκα = 
λίγο, µε πρόθηµα τη λέξη εκ = ένα 
και µε την αποβολή του κ). 
µπουκιά (β): ουντούµο και 
γιουντούµο, ο  
 π.χ. ούτε εκ ουντούµο µαρνό  νι 
χαλόµ σαµπαχτάν =  ούτε µια  
µπουκιά ψωµί  δεν έφαγα απ’ το 
πρωί, χα εκ γιουντούµο = φάε µια  
µπουκιά (σ.α. γουλιά, βλ. και 
γουλιά). 
µπουκίτσα (α): µπουκορί, η  
 π.χ. ιν χαλάν κι µπουκορί = δεν 
έφαγες την µπουκίτσα σου. 
µπουκίτσα (β):  ουντουµίσι και 
γιουντουµίσι, ο (σ.α. γουλίτσα). 
µπουκώνοµαι (α) (αµεβτ.ρ.): 
µπουκοσάαβ 
 π.χ. µπουκοσάιλο ο χουρντό, νά 
παρβάρ λες αβέρ = µπουκώθηκε το 
παιδί, µη το ταΐζεις  άλλο. 
µπουκώνοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
τϋκανίαβ  
 π.χ. τϋκανίαβ κατάρ ε 
τζιγκαρένγκο ντουµάνο =  
µπουκώνοµαι από τον  καπνό των 
τσιγάρων. 
µπούκωµα (α): µπουκοσαριπέ, ο. 
µπούκωµα (β): τϋκανµάκο, ο. 
µπουκωµένος (α) (µτχ.): 
µπουκοσαρντό, -ί. 
µπουκωµένος (β) (άκλ. επίθ.): 
τϋκανµούσσι. 
µπουκώνω (µετβ.ρ): 
µπουκοσαράβ. 
µπουλντόζα: µπολντόζα, η (µτφ. 
χοντρέλα). 
µπουνιά: ντουµούκ, η  
 π.χ. χαλά γεκ ντουµούκ κάι πι γιακ 
= έφαγε µια µπουνιά στο µάτι του. 
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µπουνταλάς: µπουνταλάβα,  ο, 
θηλ. µπουνταλάβα, η 
 π.χ. µπουνταλάβα σαν ντα νι 
ακχιαρές; = µπουνταλάς είσαι και 
δεν καταλαβαίνεις; 
 Συνών. σερσέµι = βλάκας, 
χαζοχαρούµενος. 
 Αντίθ.  µπουτζανγκλό = πολύξερος, 
έξυπνος,  πφιρνό = πονηρός, 
έξυπνος. 
µπουντρούµι: µπουντουρούµο, ο 
 π.χ. πφα(ν)ντέ λε α(ν)ντό 
µπουντουρούµο = τον έκλεισαν στο 
µπουντρούµι. 
µπουρί: µπορία, η 
 π.χ. πφερντιλέ ε σοµπάκε µπορίε, 
κινισαριπέ µανγκέν = γέµισαν της 
σόµπας τα µπουριά, τίναγµα 
θέλουν.  
 (µπορία σ.α. εξάτµιση, βλ. και 
εξάτµιση). 
µπουρλότο: µπουρλότο, ο 
 π.χ. (µτφ.) κερντιλό µπουρλότο  
κατάρ  πι χολί = έγινε µπουρλότο 
από το θυµό του, (µτφ.) κερντιλό 
ιρακί µο σσορό µπουρλότο κατάρ 
ουίσκι = έγινε χθες  το κεφάλι µου 
µπουρλότο από το ουίσκι. 
µπουρνούζι: µπουρνούζο και 
µπουρνούζι 
 π.χ. λιόµ τουκέ µπουρνούζι = σου 
πήρα µπουρνούζι. 
µπουσουλάω: (βλ. αρκουδίζω). 
µπουσούλισµα: (βλ. αρκούδισµα). 
µπούτι: µπούτο, ο 
 π.χ. ουτσχάρτουτ,  κε µπούτορα 
σικάντον = σκεπάσου, τα µπούτια  
σου φαίνονται, ε κχαϊνάκο µπούτο 
= το µπούτι της  κότας. 
µπουφάν: µπουφάνο, ο  
 π.χ. βουράβ  κο µπουφάνο = φόρα 
το µπουφάν  σου. 
 (υποκ.) µπουφανίσι, ο 
µπουφές: µπουφέ, ο. 

µπουφετζής: µπουφετζίο,  ο,  θηλ. 
µπουφετζίκα, η. 
µπουχτίζω (αµετβ. ρ.): γκακ-
κεράβ (κυριολ.  αγανακτώ αµετβ., η 
λέξη γκακ είναι επιφ. που δηλώνει 
αγανάκτηση, κεράβ = κάνω) 
 π.χ. γκακ-κερντόµ κατάρ κε 
χοχαηµάτα = µπούχτισα από τα 
ψέµατά σου. 
 Συνών. µο-γκι-καλόλ (= η ψυχή µου 
µαυρίζει), αγανακτώ αµετβ. 
µπουχτίζω (µετβ. ρ.): γκακ-
κερνταράβ (κυριολ. αγανακτώ 
µετβ., η λέξη γκακ είναι επιφ. που 
δηλώνει αγανάκτηση,  κερνταράβ 
ενεργ. διαµ. ρ = κάνω να κάνει-ουν, 
βάζω να κάνει-ουν) 
 π.χ. γκακ-κερνταρντάν µαν, καλιλό 
µο γκι τούταρ = µε µπούχτισες, 
µαύρισε η ψυχή µου από σένα. 
µπράβο: µπράβο 
 π.χ. µπράβο τούκε, κερντάν η 
µπουκί = µπράβο σου, έκανες τη 
δουλειά. 
µπράβος: µπράβο, ο 
 π.χ. κο µπράβο σι καβά; = ο 
µπράβος σου είναι αυτός;  
 (πληθ. µπράβορα, ε). 
µπράτσο: µπράτσα, η 
 π.χ. βάζντε λε ντα του, τε ντικχάς, 
κάι σίτουτ µπράτσε = σήκωσέ το 
εσύ, να δούµε, που έχεις µπράτσα. 
µπρατσωµένος (επίθ.): 
µπρατσαλίο,-ούκα. 
µπρελόκ: µπρελόκ, ο 
 π.χ. κα ντες µανγκέ καβά µπρελόκ, 
τε νακχαβάβ α(ν)ντρέ µε νατάρα; = 
θα µου το δώσεις αυτό το µπρελόκ, 
να περάσω µέσα τα κλειδιά µου; 
µπριζόλα: πριζόλα, η  
 π.χ. κα πεκάβ οπρά ανγκαρά ε 
πριζόλε = θα ψήσω πάνω στα 
κάρβουνα τις µπριζόλες. 
µπρίκι: τζεζµπάβα, η 
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 π.χ. χαλαβάβ η τζεζµπάβα = πλένω 
το µπρίκι. 
 (υποκ.) τζεζµπαβίσα, η. 
µπρος: µπρόσι, ο 
 π.χ. νι λελ µπρόσι ο τοµαφίλι = δεν 
παίρνει µπρος το αυτοκίνητο.  
 (χρησιµοποιείται µόνο για τον 
κινητήρα αυτοκινήτου και 
δικύκλου). 
µπροστά (επίρρ.): ανγκλέ  
 π.χ. ανγκλά πο ντατ, νι πελ 
τζιγκάρα = µπροστά στον πατέρα 
του, δεν καπνίζει, τζα ανγκλέ = 
πήγαινε µπροστά, ανγκλά τούτε σι, 
νι ντικχές λε; = µπροστά σου είναι, 
δεν το βλέπεις; 
 (από µπροστά = ανγκλάλ, π.χ. αβ 
ανγκλάλ = έλα από µπροστά). 
 Αντίθ. πάπαλε = πίσω. 
µπροστινός (επίθ.): ανγκλικνό,-ί 
και ανγκλουτνό,-ί  
 π.χ. η ανγκλικνί λαστίκα ε 
µοτορέσκι φουλιλί = το µπροστινό 
λάστιχο της µοτοσυκλέτας 
ξεφούσκωσε. 
 Αντίθ. παλικνό και παλουτνό = 
πισινός. 
µπρούµυτα (επίρρ.): τελέµοσα 
 π.χ. πελό τελέµοσα = έπεσε 
µπρούµυτα.  (τελέ = κάτω, µόσα = 
µε πρόσωπο ή µε στόµα,  µούι = 
πρόσωπο, στόµα) 
 Αντίθ. οπρέµοσα = ανάσκελα. 
µπρούντζος: µπρούντζο, ο 
µπύρα: µπίρα, η 
 π.χ. πφουκιαρντά µαν η µπίρα = µε 
φούσκωσε η µπύρα, σι σσουντρέ 
µπίρε α(ν)ντό πσιγίο; = έχει κρύες 
µπύρες στο ψυγείο; 
µυαλό: γκογκί, η   
 π.χ. (φράση) σο κερέλ, κερέλ η 
γκογκί =  ό,τι κάνει, κάνει το 
µυαλό, µπουτζανγκλό σι, τσχινέλ 
λεσκί γκογκί = έξυπνος είναι, κόβει 
το µυαλό του, ντε κε τσχαβέ γκογκί, 

τε µπεσσέλ σσουκάρ = δώσε στο 
γιο σου µυαλό, να κάτσει καλά, 
(φράση) κι γκογκί κάι πφιρέλ; = το 
µυαλό σου πού περπατάει;, τουτ 
ντα γκογκί τε αβέλας, µανούςς κα 
κερντόσας = κι εσύ µυαλό αν είχες, 
άνθρωπος θα γινόσουν.  
µυαλουδάκι: γκογκιορί, η 
 π.χ. σο τε πφενάβ; µι γκογκιορί 
ατσχιλί! = τι να πω; το µυαλουδάκι 
µου σταµάτησε! 
µυαλωµένος (επίθ.): γκογκιαλό,-ί 
 π.χ. ε γκογκιαλέ µανουσσά 
γκαντάλ νι κερέν = οι µυαλωµένοι 
άνθρωποι έτσι δεν κάνουν. 
 Συνών. γκογκιαβέρ = λογικός. 
 Αντίθ. µπιγκογκιάκο = άµυαλος.  
µύγα: µακ, η  
 π.χ. πφά(ν)ντε η πέντζεραβα 
πφερντιλό ο κχερ µακχιά = κλείσε 
το παράθυρο, γέµισε το σπίτι µύγες, 
(αλληγ.) σαστό γκιβέ µακχιά 
µουνταρέλ κάι πο ντουκιάνο = όλη 
την ηµέρα µύγες σκοτώνει στο 
µαγαζί του (δηλ. δεν έχει πελατεία). 
µυγάρα: µπαρί-µακ, η (= µεγάλη 
µύγα). 
µυγαράκι: κορί-µακ, η (= τυφλή 
µύγα). 
µυγιάζοµαι (αµετβ. ρ.): 
µακχιάβαβ. 
µυγούλα: µακχιορί, η. 
µυδραλιοβόλο: µεντράλιο,  ο. 
µύλος: ντιρµένο, ο  
 π.χ. ο ντιρµένο πισσέλ ο γκιβ = ο 
µύλος αλέθει το σιτάρι. 
µυλωνάς: ντιρµεντζίο, ο. 
µυλωνού: ντιρµεντζίκα, η. 
µύξα: λιµ, η  
 π.χ. κος κε λιµά = σκούπισε τις 
µύξες σου. 
µυξιάρης (επίθ.): λιµαλό,-ί 
 π.χ. ο λιµαλό ντικχλά εµπούκα 
παρέ, µπαρικανό κερέλπες ακανά = 
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ο µυξιάρης είδε λίγα λεφτά, 
παριστάνει τον υπερήφανο τώρα. 
µυρίζοµαι (αµετβ. ρ.): κχά(ν)ντα-
µαν. 
µυρίζω (αµετβ. και µετβ. ρ.) 
(α):κχά(ν)νταβ 
 π.χ. µπουτ σσουκάρ κχά(ν)ντεν 
καλά λουλουγκιά = πολύ ωραία 
µυρίζουν αυτά τα λουλούδια, 
κχά(ν)ντεν κε τσανγκά = µυρίζουν 
τα πόδια σου, (φράση) νι 
κχα(ν)ντόµ µε ναϊά, για τε τζανάβ! 
= δεν µύρισα τα δάχτυλά µου, για 
να ξέρω!  
 (βλ. και αµετβ. βροµώ). 
µυρίζω (αµετβ. και µετβ.ρ.) (β): 
σσουνγκάβ η λουλουγκί = µυρίζω 
το λουλούδι. 
µυρίζει (απρόσ.) (α): κχά(ν)ντελ  
 π.χ. σο κχά(ν)ντελ κατέ α(ν)ντρέ; = 
τι µυρίζει εδώ µέσα;  
µυρίζει (απρόσ.) (β): σσουνγκέλ. 
µύρισµα: κχανγκλιπέ και 
σσουνγκιπέ, ο  και κχα(ν)ντιπέ, ο 
(σ.α. όσφρηση). 
µυριστικός (επίθ.): σσουνγκαλό,-ί. 
µυρµηγκάκι: κιρορί, η. 
µυρµήγκι: κιρ, η  
 π.χ. νά χολάρµαν µπουτ, σόσκε 
σαρ κιρ ντικχάβ τουτ = µη µε 
εκνευρίζεις πολύ, γιατί σαν 
µυρµήγκι σε βλέπω. 
µυρµηγκότρυπα: κιρένγκι-χϋβ, η. 
µυρµηγκοφωλιά: κιρένγκι-ουβάβα,  
η. 
µυρωδιά (α): κοκία και σσουνγκ, η  
 π.χ. σσουκάρ κοκία σι καλέ 
λουλουγκιά = ωραία µυρωδιά έχει 
αυτό το λουλούδι, σο µπέτι κοκία σι 
α(ν)ντό κχερ! = τι άσχηµη µυρωδιά 
έχει µες στο σπίτι!, η κοκία, τζι κάι 
µο νάκ αβιλί = η µυρωδιά, µέχρι τη 
µύτη µου ήρθε (έφτασε), ο τζουκέλ 
πε σσουνγκάσα αρακχέλ ε 
κανζαβουρές = ο σκύλος µε την 

µυρωδιά του βρίσκει τον 
σκαντζόχοιρο.  
 (βλ. κοκία στα λήµµατα άρωµα, 
οσµή). 
µυρωδιά (β) (ευχάριστη): µίσκι, ο 
π.χ. µίσκι κχά(ν)ντελ λακό κχερ 
κατάρ ο τεµιζλίκο = ευχάριστη 
µυρωδιά µυρίζει το σπίτι της από 
την καθαριότητα, µίσκι κχα(ν)ντά η 
ζουµί = ευχάριστη µυρωδιά  µύρισε 
το φαΐ. 
µυρωδικό: κχα(ν)νταριµάσκο, ο. 
µύρωµα: µιροσαριπέ, ο. 
µυρωµένος (µτχ.): µιροσαρντό, -ί. 
µυρώνω (µετβ. ρ.): µιροσαράβ.  
µυστήριος: (βλ. ακατάληπτος (β)). 
µυστηριώδης: (βλ. ακατάληπτος 
(β)). 
µυστικός (επίθ.): γκαραντι(ν)ντό,-ί 
(= κρυφός) 
 π.χ. γκαραντι(ν)ντί α(ν)νασσµάβα 
= µυστική συµφωνία. 
 Αντίθ. σικαντό = φανερός. 
µυστικότητα: γκαραντι(ν)ντιπέ, ο. 
µυστρί: µάλα, η 
 π.χ. κεράβ-σουβάβα ο ντουβάρι ε 
µαλάσα = σουβαντίζω τον τοίχο µε 
το µυστρί. 
µυτάρα: µπαρό-νακ, ο (= µεγάλη 
µύτη). 
µυταράς: µπαρέ-νακχέσκο, ο (= 
µεγαλοµυτάς). 
µυταρού: µπαρέ-νακχέσκι, η (= 
µεγαλοµυτού). 
µυτερός (α) (επίθ.): νακχαλό,-ί 
 π.χ. νακχαλί τσχουρί = µυτερό 
µαχαίρι. 
µυτερός (β) (άκλ. επίθ.): σιβρί και 
σιβρίς  
 π.χ. σιβρί καςς = µυτερό ξύλο. 
 (βλ. και αιχµηρός). 
µύτη: νακ, ο 
 π.χ. ο λατσχιπέ κάι κερντά µανγκέ 
κατάρ µο νακ ικαλντά λε = την 
καλοσύνη που µού ‘κανε από την 
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µύτη µου την έβγαλε, µπεςς 
σσουκάρ πφενάβ τουκέ, ντικ, µο 
νακ χάλµαν = κάτσε καλά σου λέω, 
κοίτα, η µύτη µου µε τρώει, 
ρατβάιλο µο νακ = µάτωσε η µύτη 
µου. 
µυτίτσα: (βλ. µυτούλα). 
µυτούλα: νακχορό, ο 
 π.χ. ε χουρντέσκο νακχορό = η 
µυτούλα του µωρού. 
Μωάµεθ: Μουαµέτ και Μοάµετ, ο. 
µωραίνω (αµετβ. ρ.): χουρντιάβ 
και χουρντισάαβ 
 π.χ. σο νακχέν ε µπροσσά κι µάµι 
χουρντόλ, ιν τζανέλ σο πφενέλ = 
όσο περνούν τα χρόνια η γιαγιά σου 
µωραίνει, δεν ξέρει τι λέει. 
µωράκι: χουρντορό, ο  
 π.χ. κάσκο σι καβά χουρντορό; = 
ποιανού είναι αυτό το µωράκι; 
 (βλ. και παιδάκι). 
µωρέ (επιφών.): µορά 
 π.χ. σο µανγκές µορά; = τι θες 
µωρέ; 
 Συνών. µο = ρε, βρε. 
µωρό (α): χουρντό, ο  
 π.χ. ροβέλ ο χουρντό = κλαίει το 
µωρό, (όρκος νεόνυµφων) 
χουρντέσκι γιακ τε να ντικχάβ = 
µωρού µάτι να µη δω. 
 (βλ. και παιδί). 
µωρό (β) (χαϊδευτικά): µακσούµο,  
ο 
 π.χ. πασστόλ  µο µακσούµο = 
κοιµάται το µωρό µου. 
 (υποκ.) µακσουµίσι, ο. 
µωρόµυαλος (επίθ.): χουρντικανέ-
γκογκιάκο, -ι. 
µωρουδίζω (αµετβ. ρ.): χουρντό-
κεράµαν (χουρντό = µωρό, παιδί, 
κεράβ = κάνω, µαν = εµένα, 
κεράµαν = παριστάνω, καµώνοµαι, 
προσποιούµαι, υποδύοµαι, 
υποκρίνοµαι) 

 π.χ. σαέ πφερασά σι καλά κάι 
πφενές; χουρντό-κερέστουτ; = τι 
λόγια είναι αυτά που λες; 
µωρουδίζεις; 
µωρουδίστικος (επίθ.): 
χουρντικανό,-ί 
 π.χ. χουρντικανέ τσοράπορα = 
µωρουδίστικες  κάλτσες. 
 (βλ. και παιδικός). 


