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O
ο (άρθ. αρσεν.): ο 
 π.χ. ο τζουκέλ = ο σκύλος. 
ογδοηκοστός (τακτ. αριθµ. επίθ.): 
οχτοντεσσουτνό,-ί. 
ογδόντα (άκλ. απόλ. αριθµ.): 
οχτόντεςς. 
όγδοος (τακτ. αριθµ. επίθ.): 
οχτουτνό,-ί. 
όγκος (α): πφουκιπέ, ο (= 
φούσκωµα, από το αµετβ. πφουκιάβ 
= αµετβ. φουσκώνω). 
όγκος (β): τφουλιπέ, ο (κυριολ. 
χόντρος, πάχος) 
 π.χ. µπουτ µπαρό σι καλέ 
ταταβάκο τφουλιπέ = πολύ µεγάλο 
είναι το χόντρος (ο όγκος) αυτού 
του σανιδιού. 
οδήγηµα: (βλ. οδήγηση). 
οδηγηµένος (α) (µτχ.): ινγκαρντό, -
ί και ινγκιαρντό, -ί (σ.α. 
µεταφερµένος, πηγεµένος, 
καθοδηγηµένος). 
οδηγηµένος (β): τραντό, -ί (σ.α. 
καθοδηγηµένος) 
 π.χ. τραντό τοµαφίλι = οδηγµένο 
(µεταχειρισµένο) αυτοκίνητο. 
οδήγηση (α): τραντιπέ, ο 
 π.χ. σαό τραντιπέ σι καβά κάι 
κερές; ατζαµίο σαν; = τι οδήγηση 
είναι αυτή που κάνεις; ατζαµής 
είσαι;, σαό τραντιπέ σας καβά κάι 
κερντάν; τρασσάιλοµ! = τι οδήγηση 
ήταν αυτή που έκανες; φοβήθηκα! 
οδήγηση (β): ινγκαριπέ και 
ινγκιαριπέ, ο (σ.α. µεταφορά, 
καθοδήγηση). 
οδηγός (αυτοκινήτου, δικύκλου): 
οντιγόζι, οντιγκόζι και οδιγόζι, ο 
(θηλ. οντιγόσκα, οντιγκόσκα και 
οδιγόσκα, η) 
 π.χ. του οντιγκόζι κερέσας-τουτ 
βάρεµα; σάρ ντιάν τουτ οπρά 
ντουβάρι; = εσύ τον οδηγό 

παρίστανες έτσι δεν είναι; πώς 
έδωσες τον εαυτό σου (χτύπησες) 
πάνω στον τοίχο; (η λέξη βάρεµα ή 
βάρεµ είναι βεβαιωτικό 
ερωτηµατικό επιφώνηµα που 
αντιστοιχεί στην ερωτηµατική 
φράση: έτσι δεν είναι; π.χ. του 
πφιρνό κερέσας-τουτ βάρεµα; σάρ 
χοχάντιλαν; = εσύ τον έξυπνο 
παρίστανες έτσι δεν είναι; πώς 
ξεγελάστηκες; πφιρνό = έξυπνος, 
πονηρός) 
οδηγούµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
ινγκάρντιαβ και ινγκιάρντιαβ (σ.α. 
µεταφέροµαι, καθοδηγούµαι) 
 π.χ. ο τσορ ινγκάρντιλο κάι 
πφα(ν)ντιπέ = ο κλέφτης οδηγήθηκε 
στη φυλακή. 
οδηγούµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
τραντιάβ (σ.α. καθοδηγούµαι). 
οδηγώ (α) (µετβ. ρ.): τράνταβ  
 π.χ. κον τράντελας ο τοµαφίλι; = 
ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο; 
οδηγώ (β) (µετβ. ρ.): ινγκαράβ και 
ινγκιαράβ (κυριολ. πηγαίνω µετβ., 
σ.α. µεταφέρω, καθοδηγώ) 
 π.χ. κάι µανγκάβα ινγκαράβ λε = 
όπου θέλω τον οδηγώ, του ινγκαρές 
ο πφεράς τσινγκαράκε, αµά µε νι 
µανγκάβ τε χάµαν τούσα = εσύ 
οδηγείς την κουβέντα σε καβγά, 
αλλά εγώ δεν θέλω να µαλώσω µε 
σένα. 
οδοκαθαριστής: (βλ. 
σκουπιδιάρης). 
οδοντίατρος (ο): ντα(ν)ντένγκο-
ντοκτόρι, ο  
 π.χ. τζα κάι ντα(ν)ντένγκο-
ντοκτόρι = πήγαινε στον 
οδοντίατρο. 
οδοντίατρος (η): ντα(ν)ντένγκι-
ντοκτόρκα, η. 
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οδοντικός (επίθ.): ντα(ν)ντένγκο, -ι 
(είναι η γενική πτώση του 
πληθυντικού της λέξης νταν, ο = 
δόντι). 
οδοντόβουρτσα: ντα(ν)ντέγκι- 
φουρτσάβα, η 
 π.χ. λε ε ντα(ν)ντένγκι-φουρτσάβα 
ντα χαλάβ κε ντα(ν)ντά = πάρε την 
οδοντόβουρτσα και πλύνε τα δόντια 
σου. 
οδοντογλυφίδα: ντα(ν)ντένγκο-
καςς, ο (κυριολ. δοντιών ξύλο). 
οδοντόκρεµα: ντα(ν)ντένγκο-
ιλάτσι, ο (= δοντιών φάρµακο). 
οδοντόπονος: ντα(ν)ντέσκι-ντούκ, 
η 
 π.χ. ασταρντά µαν ντα(ν)ντέσκι-
ντουκ = µ’ έπιασε οδοντόπονος. 
οδοντωτός (επίθ.): ντα(ν)ντένγκο,-
ι (= δοντιών). 
οδός: οδός, η  
 π.χ. κάι σαβί οδό σι τουµαρό κχερ; 
= σε ποια οδό είναι το σπίτι σας; 
οδύνη: ντουκ, η (= πόνος). 
οδυνηρός (επίθ.): 
ντουκχανταριµάσκο,-ι 
 Αντίθ. µπιντουκχάκο = ανώδυνος 
όζα: όζα, η 
 π.χ. λολί όζα = κόκκινη όζα. 
οικιακός (επίθ.): κχερέσκο, -ι 
(είναι η γενική πτώση του ενικού 
της λέξης κχερ, ο = σπίτι, κχερέσκο 
= σπιτικός, σπιτίσιος, κχερέσκο 
µαρνό = σπιτικό ψωµί) 
 π.χ. κχερέσκε µπουκιά = οικιακές 
εργασίες. 
οικογένεια: ανάβα και φαµίλια, η  
 π.χ. ζζενισάο τε κερές φαµίλια = 
παντρέψου να κάνεις οικογένεια, 
αβιλό πε αναβάσα = ήρθε µε την 
οικογένειά του, λατσχέ αναβάταρ σι 
= είναι από καλή οικογένεια. 
οικογενειακός (επίθ.): αναβάκο,-ι 
και φαµιλιάκο,-ι 

 π.χ. αµαρέ αναβάκο ντοκτόρι σι 
καβά = ο οικογενειακός µας γιατρός 
είναι αυτός. 
οικογενειάρχης: ανετζίο, ο, θηλ. 
ανετζίκα, η 
 π.χ. λατσχό ανετζίο σι λεσκό 
τσχαβό = καλός οικογενειάρχης 
είναι ο γιος του. 
οικονοµία: ικονοµία, η  
 π.χ. κερ εµπούκα ικονοµία, κατέ 
κοτέ νά τσχου παρέ = κάνε λίγη 
οικονοµία, εδώ κι εκεί µη ρίχνεις 
λεφτά. 
 Αντίθ. ζια(ν)νούκο = σπατάλη. 
οικοπεδάκι: τχανορό, ο  
 (βλ. και θεσούλα).  
οικόπεδο: τχαν, ο  
 π.χ. κι(ν)ντόµ τχαν = αγόρασα 
οικόπεδο 
 (βλ. και θέση, µέρος, τόπος, 
περιοχή). 
οίκτος: ντουκχιπέ, ο (= πόνεση) 
 π.χ. νάι τουτ ιτσ ντουκχιπέ α(ν)ντό 
κο γκί = δεν έχεις οίκτο καθόλου 
στην ψυχή σου. 
 Συνών. µίλα = έλεος. 
 (βλ. και πόνεση, συµπόνοια). 
οινόπνευµα: σπίρτο και ινόπνεβµα, 
ο 
 π.χ. µορντόµ λε σπιρτόσα = τον 
έτριψα µε οινόπνευµα. 
οκά: οκάβα, η (πληθ. οκάβε, ε). 
οκνηρία (α): κχα(ν)ντινιπέ, ο (σ.α. 
βροµιά, βλ. και βροµιά, τεµπελιά) 
 Αντίθ. µπουκιαρνιπέ = 
εργατικότητα, φιλοπονία, φιλεργία. 
οκνηρία (β): τε(µ)µπε(λ)λίκο, ο 
 π.χ. ασταρντά µαν τε(µ)µπε(λ)λίκο 
= µ’ έπιασε οκνηρία. 
 Αντίθ. τσαλϋσσκα(ν)νούκο = 
εργατικότητα, λειτουργικότητα. 
οκνηρός (α) (επίθ.): κχα(ν)ντινό, -ί 
(σ.α. βρόµικος, βροµιάρης, βλ. και 
βρόµικος, βροµιάρης, τεµπέλης) 
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 Αντίθ. µπουκιαρνό = εργατικός, 
δουλευτάρης, δουλευταράς, 
φιλόπονος, φίλεργος 
οκνηρός (β): τε(µ)µπέλι, ο, θηλ. 
τε(µ)µπέλκα, η 
 π.χ. τε(µ)µπέλκα ροµνί σίτουτ = 
οκνηρή σύζυγο έχεις. 
 Αντίθ. τσαλϋσσκάνι = εργατικός, 
δουλευταράς, τσαλϋσσκάνκα = 
εργατική, δουλευτάρα, δουλευταρού. 
οκταετής (επίθ.): οχτό-
µπροσσένγκο,-ι και οχτό-
µπρεσσένγκο, -ι. 
οκτακόσια (άκλ. απόλ. αριθµητ.): 
οχτόσσελ. 
οκτακοσιοστός (τακτ. αριθµητ. ε- 
πίθ.):  οχτοσσελουτνό,-ί. 
οκτάχρονος: (βλ. οκταετής). 
οκτώ (άκλ. απόλ. αριθµητ.): οχτό 
 π.χ. οχτό τζενέ αβιλέ = οκτώ άτοµα 
ήρθαν. 
ολιγοήµερος (επίθ.): ζάλακ-
γκιβεσένγκο,-ι (= λίγων ηµερών) 
 Αντίθ. µπουτέ-γκιβεσένγκο = 
πολυήµερος (= πολλών ηµερών). 
ολιγόωρος (επίθ.): ζάλακ-
σαατένγκο, -ι (= λίγων ωρών) 
 Αντίθ. µπουτέ-σαατένγκο (= 
πολλών ωρών), πολύωρος. 
ολικός (επίθ.): σαορικανό, -ι και 
σαβορικανό, -ι (σ.α. 
ολοκληρωτικός). 
όλο (α) (επίρρ.): σα  
 π.χ. σα µορµισαρέλ = όλο 
γρινιάζει, σα κατέ αβέλ = όλο εδώ 
έρχεται. 
 (βλ. και όλος). 
όλο (β) (επίρρ.): έπντα και επ 
 π.χ. έπντα µούιτχολ = όλο φωνάζει, 
έπντα παρέ µανγκέλ = όλο λεφτά 
ζητάει, επ ροβέλ καβά χουρντό = 
όλο κλαίει αυτό το παιδί. 
oλόασπρος (α) (επίθ): πάσπαρνο,-ι 
 π.χ. πάσπαρνι ρόκλια = ολόασπρο 
φόρεµα. 

 Συνών. µπουτ-παρνό = κάτασπρος. 
ολόασπρος (β) (επίθ.): επτέν-
παρνό, -ί (κυριολ. εντελώς άσπρος, 
εντελώς λευκός, σ.α. κάτασπρος, 
κατάλευκος). 
 Αντίθ. επτέν-καλό = ολόµαυρος, 
κατάµαυρος. 
ολόγυµνος (επίθ.): επτέν-νανγκό, -ί 
(κυριολ. εντελώς γυµνός, τελείως 
γυµνός). 
ολόγυρα (επίρρ.): τρούγιαλ-
τρούγιαλ (κυριολ. γύρω γύρω) 
ολόιδιος: (βλ. ίδιος). 
ολοκάθαρος(άκλ. επίθ.): µπουτ-
τεµίζι (= πολύ καθαρός) 
 π.χ. µπουτ-τεµίζι πατέ = 
ολοκάθαρα ρούχα. 
ολοκαίνουριος (α) (επίθ.): µπουτ-
νεβό,-ί (= πολύ καινούριος) 
 π.χ. µπουτ-νεβό σι ο τοµαφίλι = 
ολοκαίνουριο είναι το αυτοκίνητο. 
ολοκαίνουριος (β): επτέν-νεβό, -ί 
(κυριολ. εντελώς καινούριος). 
ολοκαίνουριος (γ) (επίθ.): νεπ-
νεβό, -ί 
 π.χ. νεπ-νεβό σι ο κχερ = 
ολοκαίνουριο είναι το σπίτι. 
 Αντίθ. µπουτ-πουρανό = πολύ 
παλιός, παµπάλαιος, πανάρχαιος. 
ολόκληρος (επίθ.): σαστό,-ί 
 π.χ. σαστό µαρνό = ολόκληρο 
ψωµί. 
 (βλ. και υγιής). 
 Αντίθ. οπάςς = µισός.  
ολοκληρωµένος (µτχ.): 
σασταρντό,-ί 
 (βλ. και θεραπευµένος). 
ολοκληρώνοµαι (αµετβ. ρ.): 
σαστάρντιαβ 
 (βλ. και θεραπεύοµαι). 
ολοκληρώνω (µετβ. ρ.): σασταράβ 
 (βλ. και θεραπεύω). 
ολοκλήρωση: σασταριπέ, ο 
 (βλ. και θεραπεία). 
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ολοκληρωτικός (α) (επίθ.): 
σασταρικανό,-ί 
 (σ.α. θεραπευτικός, σαστό = 
ολόκληρος, υγιής). 
ολοκληρωτικός (β) (επίθ.): 
σαορικανό, -ί. 
ολοκόκκινος (επίθ.): µπουτ-λολό,-ί 
(= πολύ κόκκινος). 
ολόλευκος: (βλ. ολόασπρος). 
ολόµαυρος (α) (επίθ.): µπουτ-
καλό,-ί (= πολύ-µαύρος) 
 Αντίθ. µπουτ-παρνό = ολόασπρος, 
κάτασπρος. 
ολόµαυρος (β) (επίθ.): επτέν-καλό, 
-ί (κυριολ. εντελώς µαύρος, σ.α. 
κατάµαυρος) 
 Αντίθ. επτέν-παρνό = ολόασπρος, 
κάτασπρος, κατάλευκος, ολόλευκος. 
ολόµαυρος (γ) (επίθ.): καπ-καλό, -ί 
 Αντίθ. πας-παρνό = κάτασπρος, 
κατάλευκος, ολόλευκος, ολόασπρος. 
ολοµόναχος (άκλ. επίθ.): επτέν-
κόρκορι (κυριολ. εντελώς µόνος) 
 π.χ. ατσχιλόµ επτέν-κόρκορι ακανά 
κάι µουλί µι ροµνί = έµεινα 
ολοµόναχος τώρα που πέθανε η 
γυναίκα µου. 
ολονύχτιος (επίθ.): σαστέ-
ρακιάκο,-ι και σαστέ-ρατάκο, -ι 
 (κυριολ. ολόκληρης νύχτας). 
όλος (α) (άκλ. επίθ.): σα και σάορε 
 π.χ. σα η ντοςς τούτε σι = όλο το 
φταίξιµο είναι σε σένα, 
µπικί(ν)ντιλε σάορε ε µανγκινά = 
πουλήθηκαν όλα τα εµπορεύµατα. 
 Αντίθ. οπάςς = µισός. 
 (βλ. σα στο επίρρ. όλο). 
όλος (β) (άκλ. επίθ.): έπσι και 
µπιτίν 
 π.χ. µπιτίν η ντουνιάβα 
ασσου(ν)ντά τουµαρό ρεζι(λ)λίκο = 
όλος ο κόσµος άκουσε το ρεζιλίκι 
σας, τε χας έπσι η ζουµί = να φας 
όλο το φαγητό. 

ολόστεγνος (επίθ.): µπουτ-
σσουκό,-ί (= πολύ στεγνός) 
 (σ.α. πολύ ξερός, σσουκό = 
στεγνός, ξερός). 
ολοστρόγγυλος (άκλ. επίθ.): 
µπουτ-τόπαρλακι (= πολύ 
στρογγυλός) 
 π.χ. µπουτ-τόπαρλακι σι λακό µούι 
= ολοστρόγγυλο είναι το πρόσωπό 
της. 
ολότητα: σαοριπέ και σαβοριπέ, ο. 
ολοφάνερος (επίθ.): επτέν-σικαντό, 
-ί (κυριολ. εντελώς φανερός). 
ολόφρεσκος (άκλ. επίθ.): µπουτ-
ταζέ (= πολύ φρέσκος) και µπουτ-
ταζές (= πολύ φρέσκος) 
 π.χ. µπουτ-ταζέ σι ε µατσχέ = 
ολόφρεσκα είναι τα ψάρια. 
 Αντίθ. µπαϊάτι = µπαγιάτικος. 
ολωσδιόλου (επίρρ.): επτέν (= 
εντελώς, τελείως, απολύτως) 
 π.χ. επτέν ντιλό σι καβά µανούςς! = 
ολωσδιόλου τρελός είναι αυτός ο 
άνθρωπος! 
οµάδα (α): τσέτα, η  
 (βλ. και γκρουπ, κοπάδι). 
οµάδα (β): οµάντα και οµάδα, η 
 π.χ. -του σαΐ οµάντα σαν; -µε σοµ 
Ολιµπιακός = -εσύ τι οµάδα είσαι;  
-εγώ είµαι Ολυµπιακός. 
οµαλός (άκλ. επίθ.): ντούζι (= 
ίσιος, ίσια) 
 π.χ. ντούζι σι ο ντροµ, νάι λε 
ε(ν)ντέτσα = οµαλός είναι ο 
δρόµος, δεν έχει λακούβες.   
οµιλία (α): ορµπισαριπέ, ο  
 (βλ. και µίληµα). 
οµιλία (β): κονουσσµάβα, η (σ.α. 
µίληµα, συζήτηση, κουβέντιασµα) 
 π.χ. κάι κα κερντόλ η 
κονουσσµάβα; = πού θα γίνει η 
οµιλία; 
οµιλώ: (βλ. µιλώ). 
οµίχλη: οµίχλι, η 
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 π.χ. οµίχλι ικλιλί, νασστί ντικχάβ 
σσουκάρ = οµίχλη βγήκε, δεν 
µπορώ να δω ωραία (καλά). 
όµοιος (α): εκ (κυριολ. ένας, µία) 
 π.χ. εκ νάι καλά ε ντούι = όµοια 
δεν είναι αυτά τα δύο. 
 Αντίθ. αβέρ = άλλος, άλλο, 
αβέρτουρλι = αλλιώτικος, 
διαφορετικός, αλλιώτικα, αλλιώς, 
διαφορετικά. 
όµοιος (β) (άκλ. επίθ.): αηνΰ  
 π.χ. αηνΰ σι ε κοτορά = όµοια είναι 
τα υφάσµατα. 
οµοιότητα: µπενζεµέκο, ο (κυριολ. 
µοιάσιµο). 
οµολογία: πφε(ν)ντιπέ, ο. 
οµολογώ (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
πφενάµαν (κυριολ. λέω τον εαυτό 
µου) 
 π.χ. πφε(ν)ντάπες κάι σι λέστε η 
ντοςς = οµολόγησε ότι σ’ αυτόν 
είναι το φταίξιµο. 
όµορφα (επίρρ.): σσουκάρ 
 π.χ. νακχαντόµ µπουτ σσουκάρ = 
πέρασα πολύ όµορφα. 
 (βλ. και όµορφος, ωραία, ωραίος). 
 Αντίθ. µπέτι = άσχηµα, άσχηµος. 
οµορφαίνω (α) (µετβ. ρ.): 
σσουκαράβ  
 π.χ. τζαλ τουκέ καγιά ρόκλια, 
σσουκαρέλ τουτ = σου πάει αυτό το 
φόρεµα, σε οµορφαίνει. 
 [βλ. οµόηχο σσουκαράβ = 
στεγνώνω (µετβ.ρ.)]. 
 Αντίθ. µπετλεσστιρίαβ = ασχηµαίνω 
µετβ. 
οµορφαίνω (β) (µετβ. ρ.): σσουκ-
νταβ (= οµορφιά δίνω) 
 π.χ. καλά λουλουγκιά σσουκ-ντεν 
κάι ο κχερ = αυτά τα λουλούδια 
οµορφαίνουν το σπίτι. 
 Αντίθ. µπέτι-κεράβ (άσχηµο κάνω) 
= µετβ. ασχηµαίνω 
οµορφαίνω (α) (αµετβ. ρ.): 
σσουκάβαβ 

 π.χ. σο µπαρός, σσουκάβος = όσο 
µεγαλώνεις, οµορφαίνεις, 
σσουκάιλο καβά = οµόρφυνε αυτός. 
 Αντίθ. µπετλεσσίαβ = ασχηµαίνω 
αµετβ. 
οµορφαίνω (β) (αµετβ. ρ.): σσουκ-
λαβ (= οµορφιά παίρνω) 
 π.χ. µπουτ σσουκ-λιάν ντικχάβ! = 
πολύ οµόρφυνες βλέπω! 
 Αντίθ. µπέτι-κερντιάβ (άσχηµος 
γίνοµαι) = αµετβ. ασχηµαίνω 
οµορφάντρας: σσουκάρ-µρουςς, ο. 
οµορφιά: σσουκ, η και 
σσουκαριπέ, ο 
 π.χ. σο ντικχλά λα ντιλάιλο κατάρ 
λακό σσουκαριπέ = µόλις την είδε 
τρελάθηκε από την οµορφιά της, 
[στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου «ο 
κορκοριπέ» (= η µοναξιά)] 
χοχαντάµαν λακί σσουκ, µαταρντάς 
µαν πε γκουγκλέ-ορµπένσα ντα 
πακιαϊέµ λα = (απόδοση στίχων) µε 
πλάνεψε η οµορφιά της, µε µέθυσε 
µε τα γλυκόλογά της και την 
πίστεψα.  
 (βλ. σσουκαριπέ στο λήµµα 
ωραιότητα). 
 Αντίθ. µπετιπέ = ασχήµια. 
οµορφοκόριτσο: σσουκάρ – τσχορί 
και σσουκάρ-τσχέι, η. 
οµορφονιός: σσουκαρνό, ο. 
οµορφονιά: σσουκαρνί, η. 
οµορφόπαιδο: σσουκάρ-τσχαβρό, 
σσουκάρ-τσχαβό και σσουκάρ-
τσχαό, ο 
όµορφος (άκλ. επίθ.): σσουκάρ 
 π.χ. σσουκάρ σαν, αµά γκογκί νάι 
τουτ = όµορφος (-η) είσαι, αλλά 
µυαλό δεν έχεις, σίτουτ σσουκάρ 
γιακχά = έχεις όµορφα µάτια. 
 (βλ. και ωραίος, ωραία). 
 Αντίθ. µπέτι = άσχηµος, άσχηµα. 
οµορφότατος (περιφρ. άκλ. επίθ. 
και επίρρ. υπερθ. βαθµού): µπουτ-
σσουκάρ (µπουτ = πολύ, πολύς, 
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σσουκάρ = όµορφος, ωραίος, 
όµορφα, ωραία) (από τις δύο λέξεις 
αυτές δηµιουργήθηκε το σύνθετο 
άκλ. επίθ. και επίρρ. µπούσσουκαρ 
µε αποβολή του τ από το πρώτο 
συνθετικό για να προφερθούν 
ευκολότερα τα δύο συνθετικά µαζί, 
µπούσσουκαρ = πανέµορφος–η, 
πανέµορφα, υπέροχος–η, υπέροχα, 
θαυµάσιος-α, θαυµάσια π.χ. 
µπούσσουκαρ σι κο τσχαβό = 
πανέµορφος είναι ο γιος σου, 
µπούσσουκαρ σι κι τσχέι = 
πανέµορφη είναι η κόρη σου, 
µπούσσουκαρ κερντιλί η ζουµί = 
υπέροχο έγινε το φαγητό, 
µπούσσουκαρ σι καβά κιράλ = 
θαυµάσιο είναι αυτό το τυρί, 
µπούσσουκαρ νακχανταµούς ιρακί 
κάι µπιάβ = υπέροχα περάσαµε χθες 
στο γάµο). 
οµορφότερος (περιφρ. άκλ. επίθ. 
και επίρρ. συγκρ. βαθµού): νταά-
σσουκάρ, ταά–σουκάρ και πο-
σσουκάρ (νταά και ταά = πιο, 
ακόµα, πο = πιο, σσουκάρ = 
όµορφος, ωραίος, όµορφα, ωραία) 
 π.χ. µιρνό τσχαβό σι νταά-
σσουκάρ, κατάρ κιρνό = ο δικός 
µου ο γιος είναι πιο όµορφος 
(οµορφότερος) από το δικό σου, 
µιρνί τσχέι σι νταά-σσουκάρ κατάρ 
κιρνί = η δική µου η κόρη είναι πιο 
όµορφη (οµορφότερη) από τη δική 
σου, αµέν νταά-σσουκάρ 
νακχανταµούς ιρακί κάι µπιάβ = 
εµείς πιο όµορφα (οµορφότερα) 
περάσαµε χθες στο γάµο. 
οµορφούλης (επίθ.): σσουκαρορό, 
-ί (σ.α. οµορφούτσικος, 
εµφανίσηµος). 
οµορφούτσικος (επίθ.): 
σσουκαρορό,-ί. 
οµπρέλα: σσιµσσιάβα και οµπρέλα, 
η 

 π.χ. λε η σσιµσσιάβα τε να κινγκός 
= πάρε την οµπρέλα να µη βραχείς, 
λιάν η οµπρέλα; = πήρες την 
οµπρέλα; 
οµπρελίτσα: σσιµσσιαβίσα, η. 
όµως (σύνδ.): αµά  
 π.χ. ασσουγκιαρντέµ τουτ, αµά ιν 
αβιλάν = σε περίµενα, όµως δεν 
ήρθες, βα, αµά νι αβιλάν τε ντικχές 
µαν = ναι, όµως δεν ήρθες να µε 
δεις.  
 (βλ. και αλλά). 
ονειρεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
σουνό-ντικχάβ (= όνειρο βλέπω)  
 π.χ. α(ν)ντό µο σουνό ντικχλόµ 
τουτ ιρακί η ρατ = µες στο όνειρο 
µου σε είδα (ονειρεύτηκα) χθες το 
βράδυ, (µτφ.) σαέ πφερεσά σι καλά 
κάι πφενές; σουνό-ντικχές; = τι 
λόγια είναι αυτά που λες; όνειρο 
βλέπεις (ονειρεύεσαι); 
ονειρεύοµαι (β) (µετβ. ρ.): 
α(ν)ντό-µο-σουνό-ντικχάβ (= µες 
στο όνειρό µου βλέπω) και αν-µο-
σουνό-ντικχάβ (= στο όνειρό µου 
βλέπω) 
 π.χ. α(ν)ντό-µο-σουνό-ντικχλόµ µε 
νταντέ = ονειρεύτηκα τον πατέρα 
µου (κατά λέξη: µες στο όνειρό µου 
είδα τον πατέρα µου). 
ονειρικός (επίθ.): σουνέσκο, -ι. 
όνειρο: σουνό, ο  
 π.χ. [στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«ε πφουκαντέ σουνέ» (= τα 
προδωµένα όνειρα)] πφουκαντέ µαν 
ε σουνέ κάι κεράβας σικνιµάσταρ = 
µε πρόδωσαν τα όνειρα που έκανα 
µικρός.  
 (υποκ.) σουνορό, ο. 
ονειροπόληση: σουνένγκο-κεριπέ, 
ο (= ονείρων φτιάξιµο). 
ονειροπολώ (αµετβ. ρ.): σουνέ-
κεράβ (= όνειρα κάνω). 
ονειρώδης: (βλ. ονειρικός). 
όνοµα: αλάβ, ο  
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 π.χ. σαρ σι κο αλάβ; = πώς είναι το 
όνοµά σου;, µπισταρντόµ λεσκό 
αλάβ = ξέχασα το όνοµά του, σαβό 
αλάβ κα ντεν ε χουρντέσκε; = τι 
όνοµα θα δώσετε στο παιδί; 
ονοµάζω (µετβ. ρ.): αλάβ-τχαβ  
 π.χ. πε χουρντέσκο αλάβ-τχοντέ 
Μανόλη = το µωρό τους το 
ονόµασαν Μανόλη. 
 (αλάβ-τχαβ κυριολ. όνοµα βάζω). 
 Συνών. αλάβ-νταβ = ονοµατίζω. 
ονοµασία: αλαβιπέ, ο. 
ονοµασµένος (µτχ.): αλαβντό,-ί 
 Αντίθ. µπιαλαβέσκο = ανώνυµος. 
ονοµαστικός (επίθ.): αλαβέσκο,-ι  
 π.χ. αβγκιέ σι µε αλαβέσκι γιορτία 
= σήµερα είναι η ονοµαστική µου 
γιορτή.  
ονοµαστός (επίθ.): ναµλίο,-ούκα  
 π.χ ναµλίο ντοκτόρι = ονοµαστός 
γιατρός.  
 (βλ. και τρανός). 
 Συνών. ασσου(ν)νταρντό = 
ξακουσµένος, διαλαληµένος, 
διαδεδοµένος και ασσου(ν)ντό = 
ακουστός, ασσαρντό = παινεµένος. 
ονοµατάκι: αλαβορό, ο. 
ονοµατίζω (µετβ. ρ.): αλάβ-νταβ 
(= όνοµα δίνω). 
ονοµατισµένος: αλαβντι(ν)ντό, -ί. 
ονοµατοδοσία: αλαβντιιπέ, ο. 
όντως (επίρρ.): έµντα και τσατσές 
 π.χ. έµντα, αγκαντάλ σι = όντως, 
έτσι είναι.  
 (βλ. και επίρρ. αλήθεια, πράγµατι).  
οξυγόνο: οκσιγόνο, ο  
 π.χ. ο ντοκτόρι τχοντά λεσκέ 
οκσιγόνο = ο γιατρός του έβαλε 
οξυγόνο. 
οξυζενέ: οκσιζενέ, ο. 
οπ (επιφ.): οπ 
 π.χ. οπ, ασταρντόµ τουτ = οπ, σ’ 
έπιασα. 
όπα (επίρρ.): όπα 

 π.χ. όπα, αβιλίταρ βόι ντα! = όπα, 
ήρθε κι αυτή! βο όπα-όπα ασταρέλ 
πε ροµνά, νάι σαρ τούτε κάι µαρές 
µαν εµπουκάκε = αυτός όπα-όπα 
πιάνει (στα όπα-όπα έχει) τη 
γυναίκα του, δεν είναι σαν εσένα 
που µε δέρνεις µε το παραµικρό. 
οπαδός: τζονό, ο (κυριολ. άτοµο, 
άνθρωπος) 
 π.χ. ε ολινµπιακοζέσκε τζενέ σι 
καλά = οι οπαδοί του Ολυµπιακού 
είναι αυτοί. 
οπισθοδρόµηση: παπαλέ-τζιιπέ, ο 
(= πίσω πηγαιµός) 
 Αντίθ. ανγκλέ-τζιιπέ, ο = 
προχώρηµα. 
οπισθοδροµικός (µτχ.): παπαλέ-
τζι(ν)ντό, -ί (= πίσω πηγεµένος) 
 Αντίθ. ανγκλέ-τζι(ν)ντό = 
προχωρηµένος, προοδευµένος. 
οπισθοδροµώ (αµετβ. ρ.): παπαλέ-
τζαβ (= πίσω πηγαίνω) 
 Αντίθ. ανγκλέ-τζαβ = προχωρώ. 
οπισθοχωρώ: (βλ. οπισθοδροµώ). 
όπλο: πούσσκα και τσχουνταλί, η  
 π.χ. σι οπρά λέστε πούσσκα = έχει 
επάνω του όπλο, γκαράβ η 
τσχουνταλί = κρύψε το όπλο.  
 (τσχουνταλί κατά λέξη σηµαίνει 
ριχτήρας, προήλθε από το ρήµα 
τσχαβ = ρίχνω, τσχουηπέ = ρίξιµο). 
οπλοποιός: πούσσκατζίο, ο (σ.α. 
οπλοπώλης). 
οπλοπωλείο: πουσσκένγκο-
ντικιάνο (= όπλων µαγαζί) και 
πουσσκένγκο-ντουκιάνο, ο (= 
όπλων µαγαζί). 
οπλοπώλης: πούσσκατζίο, ο (σ.α. 
οπλοποιός). 
οπλουργός: (βλ. οπλοποιός). 
οπλοφορώ (αµετβ. ρ.): 
πουσσκάσα-πφιράβ και 
τσχουνταλάσα-πφιράβ (οι λέξεις 
κυριολ. σηµαίνουν: µε όπλο 
περπατώ). 
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 π.χ. πουσσκάσα-πφιρέλ καβά = 
οπλοφορεί αυτός, κον σι 
τσατσουκανό µρουςς ιν πφιρέλ 
πουσσκάσα = όποιος είναι αληθινός 
άνδρας δεν οπλοφορεί. 
όποιος (άκλ. αντων.): κον 
 π.χ. κον ακχιαρντά, ακχιαρντά = 
όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, κον ιν 
τζανέλ τε να ορµπισαρέλ = όποιος 
δεν ξέρει να µη µιλάει. 
 (βλ. και ποιος). 
όποιος (αντων.): σαό, -ί και σαβό,  
-ί (βλ. και ποιος, τι (ως 
θαυµαστικό)) 
 π.χ. λε σαό µανγκέσα = πάρε όποιο 
θέλεις. 
οποιοσδήποτε (άκλ. αντων.): κον-
αβέλα και (αντων.) σαό(-ί)-αβέλα 
 π.χ. κον-αβέλα ντα τε αβέλας κάι 
µο τχαν, καλέ κα κερέλας = 
οποιοσδήποτε κι αν ήταν στην θέση 
µου, αυτό θα έκανε. 
όποτε (επίρρ.): κάνα  
 π.χ. κάνα µανγκέσα, αβ = όποτε 
θες, έλα. 
 (βλ. και πότε, όταν). 
οποτεδήποτε (επίρρ.): κάνα-αβέλα  
 π.χ. -κάνα µανγκές τε ποκινάβ 
τουτ; -κάνα-αβέλα = -πότε θέλεις 
να σε πληρώσω; - οποτεδήποτε. 
όπου (επίρρ.): κάι  
 π.χ. κάι µανγκέσα, τζα = όπου 
θέλεις, πάνε. 
 (βλ. και που, πού, σε). 
οπουδήποτε (επίρρ.): κάι-αβέλα 
 π.χ. κάι-αβέλα ντα τε τζας, κα 
ρακχαβάβ τουτ = οπουδήποτε και 
να πας, θα σε βρω. 
οπτικά (επίρρ.): ντικχιµάσα (= µε 
κοίταγµα). 
οπτικός (επίθ.): ντικχιµάσκο, -ι. 
οπωροπώλης: (βλ. µανάβης). 
όπως (σύνδ. και επίρρ.): σαρ 
 π.χ. σαρ ντα τε λέσλε, κερντιλό 
ακανά καβά = όπως και να το 

πάρεις, έγινε τώρα αυτό, σαρ σοµ 
αγκαντάλ, νασστί κα τζαβ κάι 
µπουκί = όπως είµαι έτσι, δεν θα 
µπορέσω να πάω στη δουλειά. 
 (βλ. και σαν, καθώς). 
όραση (α): ντικχιπέ, ο (= κοίταγµα, 
βλέµµα, σ.α. φροντίδα, εξέταση, 
προσοχή, παρατήρηση, 
παρακολούθηση). 
όραση (β): γιακχένγκο-σσάφκι, ο 
(γιακχένγκο = µατιών, σσάφκι = 
φέγγος, φως) 
 π.χ. χασαρντά πε γιακχένγκο-
σσάφκι = έχασε την όρασή του. 
ορατός (επίθ.): σικαντό-ί 
 (κυριολ. φανερός). 
 Αντίθ. µπισικαντό = αόρατος, 
αφανής.  
όργανο (µουσικό): τσαλγκία, η  
 (σ.α. µπουζούκι). 
όργανο: αλαϊάτι, ο (προφ. µε 
συνίζηση ια) (σ.α. εργαλείο, 
ανταλλακτικό, πληθ. αλαϊάτορα, ε). 
οργανοπαίκτης: τσαλγκϋτζίο, ο 
 π.χ. αβιλέ ε τσαλγκϋτζία ε 
µπιαβέσκε = ήρθαν οι 
οργανοπαίκτες για το γάµο. 
οργή: χολί, η  (σ.α. θυµός) 
 π.χ. µι χολί λέσκε µπουτ µπαρί σι = 
η οργή µου για κείνον είναι πολύ 
µεγάλη. 
 (βλ. και θυµός). 
οργίζοµαι (αµετβ. ρ.): χολί-
πφερντιάβ (= οργή γεµίζω αµετβ.) 
 π.χ. πφερντιλόµ-χολί κατάρ καλά 
κάι ασσου(ν)ντόµ = οργίστηκα απ’ 
αυτά που άκουσα.  
 Συνών. χολάβαβ = θυµώνω αµετβ. 
οργίζω (µετβ. ρ.): χολί-πφεράβ (= 
οργή-γεµίζω µετβ.)  
 π.χ. πφερντάν λε χολί, καλέ 
πφερασένσα κάι πφε(ν)ντάν λέσκε 
= τον όργισες µ’ αυτά τα λόγια που 
του είπες. 
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 Συνών. χολαράβ, χολιναράβ = 
θυµώνω µετβ., εκνευρίζω. 
οργισµένος (µτχ.): χολί-πφερντό,-ί 
(= θυµό γεµάτος) 
 π.χ. πφερντό-χολί σι κο ντατ τούσα 
= οργισµένος είναι ο πατέρας σου 
µαζί σου. 
 Συνών. χολιναλό, χολιαλό, 
χολαρντό = εκνευρισµένος, 
θυµωµένος.  
ορεινός: (βλ. βουνίσιος). 
ορεκτικός (επίθ.): ισστακέσκο, -ι 
 π.χ. ο ντοκτόρι ντιά λε ισστακέσκο 
σσουρούπο = ο γιατρός του έδωσε 
ορεκτικό σιρόπι. 
όρεξη: όρεκσι, η και ισστάκο, ο  
 π.χ. τσχι(ν)ντιλό µο ισστάκο = µου 
κόπηκε η όρεξη, νάι µαν όρεκσι = 
δεν έχω όρεξη. 
ορθά: (βλ. σωστά). 
ορθάνοιχτος (επίθ.): επτέν-
πουταρντό, -ί (κυριολ. εντελώς 
ανοιχτός). 
όρθια (επίρρ.): ντικινέ  
 π.χ. ντικινέ τχο ο καςς = όρθια 
βάλε το ξύλο.  
όρθιος (α) (επίθ.): οπρι(ν)ντό,-ί 
 π.χ. νά άτσι οπρι(ν)ντό, λε εκ 
καρέκλα ντα µπεςς = µη στέκεσαι 
όρθιος, πάρε µια καρέκλα και 
κάτσε. 
 Αντίθ. µπεσσι(ν)ντό = καθισµένος, 
καθιστός 
όρθιος (β) (άκλ. επίθ.): ντίκι  
 π.χ. αστάρ ντίκι ο καντρόνι = 
κράτα όρθιο το καδρόνι (σ.α. 
όρθια). 
ορθός: (βλ. σωστός). 
οριστικά (επίρρ.): έπτενιµάσκε 
 π.χ. κα τζάβταρ έπτενιµάσκε = θα 
φύγω οριστικά. 
οριστικός (επίθ.): έπτενιµάσκο, -ι 
οριστικώς: (βλ. οριστικά). 
ορκίζοµαι (αµετβ. ρ.): σοβέλ-χαβ  
 (= όρκο τρώω) 

 π.χ. σοβέλ-χαβ οπρα µε χουρντέ, 
σόσκε νι πακιάς µαν; = ορκίζοµαι 
στα παιδιά µου, γιατί δε µε 
πιστεύεις;, µπανγκέστε νά χα-
σοβέλ, κα ασταρέλ τουτ = στραβά 
(ψεύτικα) µην ορκίζεσαι, θα σε 
πιάσει. 
ορκίζω (µετβ. ρ.): σοβέλ-
χα(ν)νταράβ (= όρκο ταΐζω) 
 π.χ. χα(ν)νταρντόµ λε σοβέλ, τε να 
πφουκαλέλ = τον όρκισα, να µη 
µαρτυρήσει. 
όρκιση: σοβέλ-χα(ν)νταριπέ, ο (= 
όρκο τάισµα). 
ορκισµένος (επίθ.): σοβελαλό,-ί  
 π.χ. σοβελαλό σι τε να ορµπισαρέλ 
λέσα = ορκισµένος είναι να µην του 
µιλήσει, σοβαλαλό σι, τε να πελ εκ 
µπροςς ιτσκία = ορκισµένος είναι, 
να µην πιει ένα χρόνο ποτό 
(οινοπνευµατώδες). 
όρκος: σοβέλ, η  
 π.χ. µε ασταράβ µι σοβέλ = εγώ 
κρατώ τον όρκο µου. 
 (υποκ.) σοβελορί, η. 
ορµώ (αµετβ. ρ.): τσχάµαν (= 
ρίχνοµαι) 
 π.χ. τσχουτάπες οπρά λέστε, τε 
τσαλαβέλ λε = όρµησε πάνω του, 
να τον χτυπήσει.  
ορνιθοκλέφτης: (βλ. κλεφτοκοτάς). 
ορόσηµο: νισσάνο, ο (κυριολ. 
σηµάδι, σ.α. αρραβώνας) 
 π.χ. καβά µπαρ σι ο νισσάνο κάι 
τχονταµούσας, τζι κατέ σι κο τχαν 
= αυτή η πέτρα είναι το ορόσηµο 
που είχαµε βάλει, µέχρι εδώ είναι 
το µέρος (οικόπεδό) σου. 
οροφή: ταβάνο, ο 
 π.χ. κα περέν ε κχερέσκε ταβάνορα. 
κερντάρ λεν = θα πέσουν οι οροφές 
του σπιτιού. επισκεύασέ τες. (βλ. 
και ταβάνι) 
όροφος: (βλ. δίπλα). 
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ορφανεύω (αµετβ. ρ.): τσορό-
ατσχάβ (=ορφανός µένω) 
 π.χ. τσορό-ατσχιλό σικνιµάσταρ = 
ορφάνεψε από µικρός.  
ορφάνια: τσοριπέ, ο 
 (βλ. και φτώχια) (οµόηχο τσοριπέ 
= κλεψιά). 
ορφανός (επίθ.): τσορό,-ί  
 π.χ. τσορό µπαριλό = ορφανός 
µεγάλωσε.  
 (βλ. και φτωχός). 
 (υποκ.) τσορορό, ο (σ.α. 
φτωχούλης) 
όρχις: πελό, ο (πληθ. πελέ, ε) 
 (υποκ.) πελορό, ο. 
οσµή: κοκία, η (= άρωµα, µυρωδιά) 
 π.χ. κάταρ αβέλ καγιά µπέτι κοκία; 
= από πού έρχεται αυτή η άσχηµη 
οσµή; 
 (υποκ.) κοκιίσα, η. 
όσο (α) (επίρρ.): γκάντιµπορ και 
γκάντικιν 
 π.χ. λε, γκάντιµπορ µανγκέσα = 
πάρε, όσο θες, πι, γκάντικιν 
µανγκέσα = πιες, όσο θέλεις (σ.α. 
πόσο) 
(βλ. και τόσος). 
όσο (β) (επίρρ.): σο 
 π.χ. σο ντα τε µαρέστουτ, κχάντσικ 
νι κα κερντόλ = όσο και να 
προσπαθήσεις, τίποτα δεν θα γίνει, 
σο πφουρός, χασαρέστουτ. νι τζάνες 
σο πφενές = όσο γερνάς, τα χάνεις. 
δεν ξέρεις τι λες. 
 (βλ. και τι, ό,τι). 
οστό: (βλ. κόκαλο). 
όσφρηση: (βλ. µύρισµα). 
όταν (σύνδ.): κάνα 
 π.χ. κάνα πφενάβας λεσκέ µε, ιν 
πακιάλας µαν = όταν του έλεγα 
εγώ, δεν µε πίστευε. 
 (βλ. και όποτε, πότε). 
ότι (σύνδ.): κάι  

 π.χ. πφε(ν)ντά µανγκέ κάι νι κα 
τζάλταρ = µου είπε ότι δεν θα 
φύγει. 
 (βλ. και όπου, που και πού). 
ό,τι (αναφ.αντων.): σο 
 π.χ. σο κερντιλό, κερντιλό = ό,τι 
έγινε, έγινε, νασστί κερές σο 
µανγκέσα κατέ α(ν)ντρέ = δεν 
µπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ 
µέσα, κα λαβ τουκέ σο µανγκέσα = 
θα σου πάρω ό,τι θες. 
 (βλ. και τι). 
οτιδήποτε (αντων.): σαό(-ί)-αβέλα 
(σ.α. οποιοσδήποτε) 
 π.χ. σαί-αβέλα µπουκί ντα τε ντες 
λε, κα κερέλ λα = οτιδήποτε 
δουλειά και να του δώσεις, θα την 
κάνει. 
οτοστόπ: οτοστόπ, ο  
 π.χ. κερντάµ οτοστόπ ντα αβιλάµ 
τζι κατέ = κάναµε οτοστόπ και 
ήρθαµε µέχρι εδώ.  
ότου (σύνδ.): πόσστα 
 π.χ. τζι ποσστά αβέλ βο, κα ρακιόλ 
= µέχρις ότου έρθει αυτός, θα 
βραδιάσει. (βλ. και ωσότου). 
ουζάκι: ρακιίσα, η. 
ούζο: ρακία, η  
 π.χ. µανγκές τε πες εµπούκα ρακία; 
= θέλεις να πιεις λίγο ούζο;,κα τζαβ 
τε παβ ρακία ε χαναµικέσα = θα 
πάω να πιω ούζο µε το συµπέθερο. 
ουζοµεζές: ρακιάκι-µεζάβα, η 
(πληθ. ρακιάκε-µεζάβε, ε). 
ουίσκι: ουίσκι, ο 
 π.χ. κα πες ουίσκι; = θα πιεις 
ουίσκι; 
ουλή: µπένι, ο  
 (βλ. και σηµάδι). 
ούλο: τζίντζια, η  
 π.χ. ντουκχάν µε τζίντζιε = πονάνε 
τα ούλα µου. 
 (υποκ.) τζιντζιίσα, η. 
ούρα: µουτερά, ε  
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π.χ. ο ντοκτόρι κερντά µαϊανάβα 
λεσκέ µουτερά = ο γιατρός τού 
εξέτασε τα ούρα. 
ουρά: πορίκ και πορί, η  
 π.χ. ε γκραστέσκι πορίκ = η ουρά 
του αλόγου, ε πισικάκι πορί = η 
ουρά της γάτας, (φράση) η τζουβλί 
τε να κχελαβέλα πι πορίκ, ο µρουςς  
νασστί τσχόλπες λάκε = η γυναίκα 
αν δεν κουνήσει την ουρά της, ο 
άνδρας δεν µπορεί να της ριχτεί.  
ουρανός: ντελ, ο (κυριολ.Θεός) 
 (ντελ στον αόριστο = δίνει, νταβ = 
δίνω). 
ούρηµα: µουτέρ, ο  
 (υποκ. ) µουτερορό, ο. 
ουρίτσα: πορορί και πορικορί, η. 
ουρώ (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
µουταράβ. 
ουσία: νταντία, η και ντάντι, ο (σ.α. 
γεύση, γευστικότητα, νοστιµιά) 
 π.χ. γκελαµούς κάι µπιάβ, αµά 
ντάντι νάι σας = πήγαµε στο γάµο, 
αλλά ουσία δεν είχε, νάι νταντία 
καλέ µπουκιά = δεν έχει ουσία αυτή 
η δουλειά (δηλ. δεν αποδίδει) 
 (βλ. και γεύση, νοστιµιά). 
ούτε (α) (σύνδ.): ούτε 
 π.χ. ούτε κάι µο µεριπέ νι µανγκάβ 
τε αβέλ = ούτε στο θάνατό µου δεν 
θέλω να έρθει. 
ούτε (σύνδ.): νε 
 π.χ. νε τουτ µανγκάβ, νε ντα κε 
ροµνά κάι µο κχερ = ούτε εσένα 
θέλω, ούτε και τη γυναίκα σου στο 
σπίτι µου. 
ουφ και οφ (επιφ.): οφ 
 π.χ. οφ, καλιλό µο γκι = ουφ, 
µαύρισε η ψυχή µου. 
όφελος: φαϊντάβα, η 
 π.χ. νάι µαν φαϊντάβα τούταρ = δεν 
έχω όφελος από σένα. (βλ. και 
ωφέλεια). 
 Συνών. κιάρι = κέρδος. 
 Αντίθ. ζαράρι = ζηµιά. 

οφθαλµίατρος (ο): γιακχένγκο-
ντοκτόρι, ο (= µατιών γιατρός). 
οφθαλµίατρος (η): γιακχένγκι-
ντοκτόρκα, η (= µατιών γιατρέσα) 
οφθαλµός: (βλ. µάτι). 
οφιοειδής (επίθ.): σαπέσκο, -ι 
(είναι η γενική πτώση του ενικού 
της λέξης σαπ, ο = φίδι, όφις) 
 (βλ. και φιδίσιος (β)). 
όφις: (βλ. φίδι). 
οχ (επιφ.): οχ 
 π.χ. οχ, Ντέβλαµ! = οχ, Θεέ µου!, 
οχ, ντουκχαντάν µαν! = οχ, µε 
πόνεσες! 
οχ (επιφ. που δηλώνει 
ικανοποίηση): οχ 
 π.χ. οχ, µο γκι κερντιλό κάι χαλάν 
µαριπέ = οχ, η ψυχή µου έγινε 
(ευχαριστήθηκα) που έφαγες ξύλο. 
όχθη (ποταµού): λεάκι-ρικ (= 
ποταµού µεριά) και λενάκι-ρικ, η (= 
ποταµού µεριά). 
όχι (επιτατ. αρνητ. µόρ.): άηρα 
 π.χ. άηρα, νι κα χαβ = όχι, δε θα 
φάω. 
όχι (αρνητ.µορ.): νάα, άηρ και άερ  
 π.χ. κ’ αβές τούντα; νάα νι κ’ αβάβ 
= θα έρθεις κι εσύ; όχι δεν θα έρθω, 
άηρ, νάι αγκαντάλ σαρ πφενές = 
όχι, δεν είναι έτσι όπως λες, άερ, ιν 
κα τζας, πφενάβ τουκέ = όχι, δε θα 
πας, σου λέω. 
 Αντίθ. βα = ναι. 
οχλαγωγία: καλαµπαλούκο, ο (σ.α. 
πλήθος, όχλος) 
 π.χ. νασστί ασσουνάβας λε α(ν)ντό 
καλαµπαλούκο = δεν µπορούσα να 
τον ακούσω µέσα στην οχλαγωγία. 
(βλ. και πλήθος). 
όχλος: καλαµπαλούκο, ο (σ.α. 
πλήθος, οχλαγωγία). 
όψη (α): σουλούπο, ο (βλ. και 
σουλούπι). 
όψη (β): ντικχιπέ, ο (κυριολ. 
κοίταγµα, βλέµµα). 
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όψη (γ): µούι, ο (προφ. µε 
συνίζηση ουι) (κυριολ. πρόσωπο, 
στόµα) 
 π.χ. ρατ νι ατσχιλό λε κάι λεσκό 
µούι, µουλικανό µούι λια, κα µερέλ 
= αίµα δεν του έµεινα στο 
πρόσωπο, νεκρική όψη πήρε, θα 
πεθάνει. 


