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Π
παγάκι (α): µπούζο, ο (κυριολ. 
πάγος) 
 π.χ. νά χα µπούζορα, κε κουρλέ κα 
ντουκχάν = µην τρως παγάκια, τα 
λαιµά σου θα πονέσουν. 
παγάκι (β): παγάκι, ο 
 π.χ. τσχου µανγκέ παγάκια α(ν)ντί 
καϊάβα = ρίξε µου παγάκια µες 
στον καφέ. 
παγερός (α) (επίθ.): µπουτ-
σσουντρό-ί (κυριολ. πολύ κρύος) 
 π.χ. µπουτ-σσουντρί µπαλµπάλ = 
παγερός άνεµος. 
 Αντίθ. τατό = ζεστός, θερµός. 
παγερός (β) (άκλ. επίθ.): µπουτ-
µπουζλού (κυριολ. πολύ κρύος). 
παγίδα (για πουλιά, για ποντίκια): 
φάκο, ο 
 π.χ. µο φάκο ασταρντά τσιρικλί = η 
παγίδα µου έπιασε πουλί, ο µισσκόι 
αστάρντιλο κάι φάκο = το ποντίκι 
πιάστηκε στην παγίδα. 
παγιδεύω (µετβ. ρ.): ασταρνταράβ 
(= κάνω να πιαστεί, ασταράβ = 
πιάνω, κρατώ) (βλ. πιάνω (β)). 
παγκάκι: παγκάκι, ο 
 π.χ. µπεσσένας κάι παγκάκια = 
καθόντουσαν στα παγκάκια. 
πάγκος: πάγκο, ο 
 π.χ. τχο ε µανγκινά οπρά πάγκο = 
βάλε τα εµπορεύµατα πάνω στον 
πάγκο. 
πάγος: µπούζο, ο. 
παγούρι: παγούρι, ο 
 π.χ. σι παΐ α(ν)ντό παγούρι; = έχει 
νερό µες στο παγούρι; 
παγούρι: µπαρντάκο, ο. 
πάγωµα: παουσαριπέ, ο 
 Αντίθ. ταταριπέ = ζέσταµα. 
παγωµένος (α) (µτχ.): 
παουσαρντό,-ί και παουµέ (άκλ. 
επίθ.). 

 π.χ. παουµέ σι ο παΐ = παγωµένο 
είναι το νερό. 
 Συνών. σσουντρό = κρύος. 
 Αντίθ. ταταρντό = ζεσταµένος. 
παγωµένος (β) (άκλ. επίθ.): 
µπουζλού (σ.α. κρύος) 
 π.χ. πουτάρ µανγκέ εκ µπουζλού 
µπίρα τε παβ = άνοιξε µου µία 
παγωµένη µπύρα να πιω. 
 Αντίθ. τατό = ζεστός, πφαµπαρντό 
= καυτός, καυτερός, καµένος, 
αναµµένος, ζεµατιστός, 
ζεµατισµένος, ασσλάκι = καυτός, 
ζεµατισµένος, ζεµατιστός. 
παγωνιά: σσουκό-σσιλ και 
σσουκό-σσϋλ, ο (κυριολ. ξερό 
κρύο) 
 π.χ. σσουκό-σσιλ κερέλ αβρί = 
παγωνιά κάνει έξω. 
παγωνιέρα (α): µπουζγκέρα, η 
(από τη λέξη µπούζο, ο = πάγος, 
µπουζγκέρα σ.α. ψυγείο, π.χ. 
α(ν)ντί µπουζγκέρα σι ο παΐ = µες 
στο ψυγείο είναι το νερό). 
παγωνιέρα (β): µπουζανάβα, η 
(από τη λέξη µπούζο, ο = πάγος, 
µπουζανάβα σ.α. ψυγείο, 
µπουζανάβα µτφ. = παγωνιά). 
παγώνω (α) (µετβ. ρ.): παουσαράβ 
 π.χ. παουσαράβ ε µπίρε α(ν)ντό 
ψιγίο = παγώνω τις µπύρες στο 
ψυγείο, πφά(ν)ντε ο ουντάρ, 
παουσαρντάν αµέν = κλείσε την 
πόρτα, µας πάγωσες. 
 Συνών. σσουντραράβ = ψυχραίνω, 
κρυώνω (µετβ.). 
 Αντίθ. ταταράβ = ζεσταίνω. 
παγώνω (β) (µετβ. ρ.): 
µπουζλανταράβ. 
παγώνω (αµετβ. ρ.): παουσάαβ 
 π.χ. παουσάιλε µε βαστά κατάρ ο 
σσιλ = πάγωσαν τα χέρια µου από 
το κρύο. 
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 Συνών. σσουντριάβ = ψυχραίνοµαι. 
 Αντίθ. τατιάβ = ζεσταίνοµαι. 
παγωτατζής: ντο(ν)ντουρµατζίο, ο 
 π.χ. νακχλό ο ντο(ν)ντουρµατζίο; = 
πέρασε ο παγωτατζής; 
παγωτό: παγοτό, ο και 
ντο(ν)ντουρµάβα, η 
 π.χ. τε κινές µανγκέ παγοτό = να 
µου αγοράσεις παγωτό, κάταρ λιάν 
καγιά ντο(ν)ντουρµάβα; = από πού 
πήρες αυτό το παγωτό; 
παζάρεµα: παζαρλούκο, ο (σ.α. 
συµφωνία) 
 π.χ. καλέ σσεέσκε ντα παζαρλούκο 
κα κεράς; = και γι’ αυτό το πράγµα 
παζάρεµα θα κάνουµε; 
παζαρευτής: παζαρτζίο, ο 
 (σ.α. πωλητής στο παζάρι), θηλ. 
παζαρτζίκα, η. 
παζαρεύω (αµτβ. και µτβ. ρ.): 
παζαρλούκο-κεράβ (= παζάρεµα 
κάνω, συµφωνία κάνω). 
παζάρι: παζάρι, ο 
 π.χ. τζαβ κάι παζάρι = πάω στο 
παζάρι, ικάλ ε µανγκινά κάι παζάρι, 
κα µπικί(ν)ντον = βγάλε τα 
εµπορεύµατα στο παζάρι, θα 
πουληθούν. 
παζαρίσιος (επίθ.): παζαρέσκο, -ι 
 Συνών. παναηρέσκο = 
πανηγυριώτικος. 
παθαίνω (αµετβ. ρ.): πατισάαβ 
 π.χ. ντικχλάν σο πατισάιλεµ αγκιές; 
= είδες τι έπαθα σήµερα; 
παιγµένος (µτχ.): κχελντό, -ί. 
παιγµένος (µουσικό όργανο, 
τραγούδι, µουσική) (µτχ.): 
µπασσαλντό, -ί. 
παιδάκι: χουρντορό, ο 
 π.χ. σαό σσουκάρ χουρντορό! = τι  
όµορφο παιδάκι!  
 (βλ. και µωράκι). 
παίδεµα: µαρντιπέ, ο 
 π.χ. µπουτ µαρντιπέ σι κάι καγιά 
µπουκί = πολύ παίδεµα έχει αυτή η 
δουλειά. 

 (µαρντιπέ σ.α. αγώνας). 
παιδεµός: µαρντιπέ, ο. 
παιδεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
µαράµαν 
 π.χ. µαρέλπες πε νασφαλιµάσα = 
παιδεύεται µε την αρρώστια του. 
 (το ρήµα µαράµαν κυριολ. 
σηµαίνει: δέρνοµαι (µέση διάθεση). 
Μτφ. µαράµαν λέµε για τα ρήµατα: 
πασχίζω, µοχθώ, προσπαθώ, 
παιδεύοµαι, αγωνίζοµαι και 
καταγίνοµαι). 
 π.χ. µαράµαν τε ικαλάβ µο µαρνό = 
αγωνίζοµαι να βγάλω το ψωµί µου. 
παιδεύοµαι (β) (αµετβ. ρ.):  
µαρντιάβ (κυριολ. δέρνοµαι παθητ. 
διάθεση) 
 π.χ. κάι κο γκού(ν)ντο τε µαρντόλ 
η µπουκί. = στο νου σου να 
παιδεύεται η δουλειά. (δηλ. να ‘χεις 
το νου σου πρώτα στη δουλειά και 
µετά σε άλλα πράγµατα). 
παιδί (α): χουρντό, ο 
 π.χ. καζόµ χουρντέ σίτουτ; = πόσα 
παιδιά έχεις; 
 (βλ. και µωρό). 
παιδί (β): τσχαβρό (= αγόρι), 
τσχαβό και τσχαό, ο (= αγόρι, γιος) 
 π.χ. κάι γκελό ο τσχαβρό; = πού 
πήγε το παιδί (το αγόρι); 
 (υποκ.) τσχαβρορό, τσχαβορό και 
τσχαορό, ο. 
παιδιάστικος: (βλ. παιδικός). 
παιδίατρος (ο): χουρντένγκο-
ντοκτόρι, ο (= χουρντένγκο = 
µωρών, παιδιών, ντοκτόρι = 
γιατρός). 
παιδίατρος (η): χουρντένγκι-
ντοκτόρκα, η. 
παιδικός (α) (επίθ.): χουρντικανό,-
ί 
 π.χ. χουρντικανέ πατέ = παιδικά 
ρούχα, χουρντικανέ µενία = παιδικά  
παπούτσια. 
 (βλ. και µωρουδίστικος). 
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παιδικός (β) (επίθ.): χουρντένγκο, 
-ι (= παιδιών, µωρών, σ.α. 
µωρουδίστικος, είναι η γενική 
πτώση του πληθυντικού της λέξης 
χουρντό, ο = παιδί, µωρό. Η λέξη 
χουρντό σε άλλη τσιγγάνικη 
διάλεκτο χρησιµοποιείται και ως 
επίθετο, χουρντό, -ί = µικρός, -ή 
επίσης και χούρντο, -ι = µικρός, -ή) 
 π.χ. χουρντένγκο κχελιπέ = παιδικό 
παιχνίδι, ε χουρντένγκε σσέα σι 
νταά πααλΰ κατάρ ε µπαρένγκε = 
τα παιδικά ρούχα είναι πιο ακριβά 
από των µεγάλων. 
παιδικότητα: χουρντιπέ, ο. 
παιδοκτόνος: χουρντένγκο-κατίλι, 
ο (χουρντένγκο = παιδιών, µωρών, 
κατίλι, ο = φονιάς, εγκληµατίας, 
κακοποιός, κακούργος). 
παίζοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
κχελί(ν)ντιαβ  
 π.χ. κάι σαβό κανάλι κα 
κχελί(ν)ντολ καβά φίλιµι; = σε ποιο 
κανάλι θα παιχτεί αυτή η ταινία; 
παίζοµαι (β) (αµετβ. ρ.): κχελντιάβ  
 π.χ. γκαντάλ νι κχελντόλ καβά 
κχελιπέ = έτσι δεν παίζεται αυτό το 
παιχνίδι (κχελντιάβ και 
κχελί(ν)ντιαβ σ.α. χορεύοµαι, 
κχελανταράβ (ενεργ. διαµ. ρ.) = 
παίζω κάποιον-οια, κουνώ, κάνω να 
παίξει-ουν, βάζω να χορέψει-ουν, 
κάνω να χορέψει-ουν, π.χ. 
κχελαντάρ ε χουρντέ τζι τε κεράβ η 
ζουµί = παίξε το παιδί µέχρι να 
κάνω το φαγητό, νά κχελαντάρ κο 
βας = µην κουνάς το χέρι σου, του 
ζόρλαν µανγκές τε κχελανταρές 
µαν; = εσύ µε το ζόρι θέλεις να µε 
κάνεις να χορέψω;) 
παίζω (παιχνίδι) (αµετβ. και µετβ. 
ρ.): κχελάβ (σ.α. χορεύω) 
 π.χ. ε χουρντέ κχελέν 
γκαραντι(ν)ντό = τα παιδιά παίζουν 
κρυφτό, τζας τε κχελάς τόπα = πάµε 
να παίξουµε ποδόσφαιρο, µο πφαλ 

κχελέλ λιλά κάι καβενάβα = ο 
αδερφός µου παίζει χαρτιά στο 
καφενείο. 
 (βλ. και χορεύω, ψυχαγωγούµαι). 
παίζω (παιχνίδι) (µετβ. ρ.): 
κχελανταράβ (= κάνω κάποιον να 
παίξει, τον διασκεδάζω) (σ.α. 
κουνώ) 
 π.χ. κχελανταράβ µε χουρντέν = 
παίζω τα παιδιά µου. 
 (βλ. και ψυχαγωγώ). 
παίζω (µουσικό όργανο) (µετβ. 
ρ.): µπασσαλάβ 
 π.χ. ο Νίκο τζανέλ τε µπασσαλέλ 
µπουζούκι = ο Νίκος ξέρει να 
παίζει µπουζούκι. 
 (βλ. και ηχώ (µετβ.)). 
παίνεµα: ασσαριπέ και ασσαρντιπέ, 
ο 
 (ασσαρντιπέ σ.α. δόξα). 
παινεµένος (επίθ.): ασσαρντό,-ί 
 π.χ. ασσαρντό σι λεσκό αλάβ = 
παινεµένο είναι το όνοµά του, 
ασσαρντέ αναβάταρ σι = από 
παινεµένη οικογένεια είναι, 
ασσαρντό σι λεσκό ντατ = 
παινεµένος είναι ο πατέρας του. 
 Συνών. ασσου(ν)νταρντό = 
ξακουσµένος, διαλαληµένος, 
διαδεδοµένος, ασσου(ν)ντό = 
ξακουστός, ακουστός. 
παινεσιά: (βλ. παίνεµα). 
παινεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
ασσαράµαν 
 π.χ. ιν µανγκάβ τε ασσαράµαν, 
πούτσεν µαν αβρετχάρ = δεν θέλω 
να παινευτώ, ρωτήστε για µένα από 
αλλού, σα µανγκέλ τε ασσαρέλπες 
= όλο θέλει να παινεύεται. 
παινεύοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
ασσάρντιαβ 
 π.χ. ασσάρντολ λεσκό αλάβ σα ε 
ντουνιαβάταρ = παινεύεται το 
όνοµά του απ’ όλον τον κόσµο. 
παινεύω (µετβ. ρ.): ασσαράβ 
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 π.χ. ασσαρέλ πε πφαλέ = παινεύει 
τον αδερφό του. 
παίξιµο (παιχνιδιού): κχελιπέ, ο 
 (βλ. και παιχνίδι, χορός). 
παίξιµο (µουσικού οργάνου): 
µπασσαλιπέ, ο 
 (βλ. και ηχώ (µετβ.)). 
παίρνοµαι (αµετβ. ρ.): λι(ν)ντιάβ 
 π.χ. κολάη νι λι(ν)ντόλ αβγκιέ εκ 
κχερ = εύκολα δεν παίρνεται 
σήµερα ένα σπίτι. (λι(ν)ντιάβ µτφ. 
= γίνοµαι αφηρηµένος, αφαιρούµαι, 
αδρανώ, γίνοµαι αµήχανος). 
παίρνω (µετβ. ρ.): λαβ 
 π.χ. σο µανγκέσα κα λαβ τουκέ = 
ό,τι θέλεις θα σου πάρω, κ’ αβάβ τε 
λαβ τουτ µε ε τοµαφιλέσα = θα 
`ρθω να σε πάρω εγώ µε το 
αυτοκίνητο, λαβ ε χουρντέ α(ν)ντί 
µι ανγκάλι = παίρνω το µωρό στην 
αγκαλιά µου, κα λαβ µε πατέ ντα κα 
τζάβταρ = θα πάρω τα ρούχα µου 
και θα φύγω. (βλ. και λαµβάνω, 
παραλαµβάνω) 
 Αντίθ. νταβ = δίνω, µπαίνω. 
παίρνω (τον εαυτό µου) (µέσο ή 
αυτοπαθές ρ.): λάµαν 
 π.χ. λέτουτ ντα τζάταρ κατάρ = 
πάρε τον εαυτό σου και φύγε αποδώ 
(λάµαν σ.α. καταπιάνοµαι π.χ. 
λιόµαν ε µπουκένσα, ο(ν)ντάν 
νασστί γκελόµ = πήρα τον εαυτό 
µου (καταπιάστηκα) µε τις 
δουλειές, γι’ αυτό δεν µπόρεσα να 
πάω, πάλε λιάν-τουτ καλέ 
λεκσικόσα; = πάλι πήρες τον εαυτό 
σου (καταπιάστηκες) µ’ αυτό το 
λεξικό;, γκαντικίν µπουτ κάι 
µανγκένασπες, σόσκε νι λιέπες; = 
τόσο πολύ που αγαπιόντουσαν, 
γιατί δεν παρθήκανε 
(παντρευτήκανε); 
παίρνω (ενεργ. διαµ. ρ.): 
λι(ν)νταράβ (= βάζω να πάρει-ουν, 
κάνω να πάρει-ουν, κάνω να 

παρθεί-ούν, κάνω έκτρωση, σ.α. 
ξεµυαλίζω, καταδίδω) 
 π.χ. τζάµπα λι(ν)νταρντάν µα(ν)ντέ 
καλά χαµάτα. κχόνικ νι χαλά λεν = 
άδικα µ’ έβαλες να πάρω αυτά τα 
φαγητά. κανείς δεν τα έφαγε, κα 
λι(ν)νταράβ λεστέ καβά κχερ = θα 
τον κάνω να πάρει αυτό το σπίτι, 
καζόµ χουρντέ λι(ν)νταρντάν τζι 
ακανά; = πόσα παιδιά έκανες 
έκτρωση µέχρι τώρα;, λι(ν)νταρντά 
λεσκί γκογκί καϊά οροσπούκα = του 
ξεµυάλισε το µυαλό αυτή η πόρνη, 
λι(ν)νταρντά λε α(ν)ντρέ καβά 
πφουκαµτζίο = τον κατέδωσε µέσα 
(στην αστυνοµία) αυτός ο προδότης 
(λι(ν)νταρντό, -ί (µτχ.) = παρµένος, 
λι(ν)νταριπέ, ο = το πάρσιµο µέσο 
άλλου, σ.α. έκτρωση, άµβλωση) 
 Αντίθ. ντι(ν)νταράβ = βάζω να 
δώσει-ουν, κάνω να δώσει-ουν, 
κάνω να δοθεί-ούν, σ.α. µεταδίδω, 
αποδίδω. 
παϊτόνι: παϊτόνι και παϊτόνο, ο 
 π.χ. παϊτονέσα α(ν)ταντέ ε µπορά = 
µε άµαξα φέρανε τη νύφη. 
παιχνίδι: κχελιπέ, ο 
 π.χ. σαό κχελιπέ µανγκές τε 
κχελάς; = τι παιχνίδι θέλεις να 
παίξουµε; 
 (βλ. και χορός). 
παιχνίδια: ντουζέα, ε 
 π.χ. λε κε ντουζέα ντα κχελ τουκέ 
= πάρε τα παιχνίδια σου και παίξε 
για σένα.  
 (βλ. ξυριστικά). 
πακετάκι: πακετίσι, ο 
 π.χ. ούτε εκ πακετίσι τζιγκάρε νι 
λιάν µανγκέ τζι ακανά = ούτε ένα 
πακετάκι τσιγάρα δεν µου πήρες 
µέχρι τώρα. 
πακετάρω (µετβ. ρ.):  πακέτο-
κεράβ (κυριολ. πακέτο κάνω) 
 π.χ. κερ-πακέτο καλά λιλά ντα 
µπιτσχάλ λεν = πακετάρισε αυτά τα 
χαρτιά και στείλ’ τα. 
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πακέτο: πακέτο, ο 
 π.χ. τζα κιν µανγκέ εκ πακέτο 
τζιγκάρε = πήγαινε να µου 
αγοράσεις ένα πακέτο τσιγάρα, 
πουτάρ ο πακέτο, τε ντικχάς σο σι 
α(ν)ντρέ = άνοιξε το πακέτο να 
δούµε τι έχει µέσα, σόσι α(ν)ντέ 
καβά πακέτο; = τι έχει µέσα αυτό το 
πακέτο; 
πάκο: πάκο, ο (πληθ. πάκορα, ε) 
 π.χ. κι(ν)ντά έκ πάκο τζιγκάρε = 
αγόρασε ένα πάκο τσιγάρα. 
παλαβιάρης (άκλ. επίθ. ως ουσ.): 
παλακάν και παλοκάν  
 π.χ. παλακάν σαν, ντιλορέα! = 
παλαβιάρης είσαι, τρελούτσικε! 
παλαβοµάρα: παλοκανιπέ, ο 
 Συνών. ντιλιπέ = τρέλα. 
 Αντίθ. γκογκιαβεριπέ = λογική. 
παλαβός (α) (άκλ. επίθ.): παλοκάν 
 π.χ. µουκ λε, παλοκάν σι = άστον, 
παλαβός είναι. 
 (η λέξη είναι σύνθετη και σηµαίνει 
κατά λέξη: πίσω από το αυτί. 
Προήλθε από τη λέξη παλάλ = από 
πίσω (µε αποβολή του αλ της 
λήγουσας), το άρθρο ο και τη λέξη 
καν = αυτί). 
 Συνών. ντιλό = τρελός. 
 Αντίθ. γκογκιαβέρ = λογικός 
παλαβός (β) (άκλ. επίθ. ως ουσ.): 
παλακάν  
 π.χ. παλακάν σι λεσκί ροµνί = 
παλαβή είναι η γυναίκα του. 
παλαβούτσικος (α) (επίθ.): 
παλοκανορό,-ί 
 π.χ. σι εµπούκα παλοκανορό = 
είναι λίγο παλαβούτσικος. 
 Συνών. ντιλορό = τρελούτσικος 
παλαβούτσικος (β) (επίθ.): 
παλακανορό, -ι. 
παλάβωµα: παλοκανισαριπέ, ο 
 Συνών. ντιλαριπέ = τρέλαµα. 
παλαβωµένος (µτχ.): 
παλοκανισαρντό, -ί 
 Συνών. ντιλαρντό = τρελαµένος. 

παλαβώνω (αµετβ. ρ.): 
παλοκανισάαβ 
 π.χ. παλοκανισάιλο, ιν τζανέλ σο 
κερέλ = παλάβωσε, δεν ξέρει τι 
κάνει. 
 Συνών. ντιλάαβ = τρελαίνοµαι. 
παλαβώνω (µετβ. ρ.): 
παλοκανισαράβ 
 Συνών. ντιλαράβ = τρελαίνω. 
παλαιοπώλης: (βλ. παλιατζής). 
παλαιός: (βλ. παλιός). 
παλαιότητα: πουρανιπέ, ο 
 (σ.α. αρχαιότητα). 
παλαιστής: πελιβάνο και 
πελιβαντζίο, ο 
 π.χ. µπουτ ζουραλό πελιβάνο σας 
κάι πο τερνιπέ = πολύ γερός 
παλαιστής ήταν στα νιάτα του. 
παλάµη: πάλµα, η 
 π.χ. (φράση) µι πάλµα χατζόλµαν, 
παρέ κα λαβ = µε φαγουρίζει η 
παλάµη µου, λεφτά θα πάρω. 
 (βλ. και σφαλιάρα). 
παλάτι: σαράι, ο (προφ. µε 
συνίζηση άι) 
 π.χ. κερντά εκ κχέρ σαρ σαράι = 
έφτιαξε ένα σπίτι σαν παλάτι. 
πάλεµα: (βλ. πάλη). 
παλεύω (α) (µετβ. ρ.): 
πελιβα(ν)νούκο-κεράβ (= πάλη 
κάνω). 
πάλη: πελιβα(ν)νούκο, ο 
παλεύω (β) (µτφ.): (βλ. 
αγωνίζοµαι, παιδεύοµαι). 
πάλι (α) (επίρρ.): πάλε 
 π.χ. κα αβάβ πάλε τχάρα = θα έρθω 
πάλι αύριο, σο κερντιλό πάλε; = τι 
έγινε πάλι; (στίχοι από ποίηµα Γ. 
Αλεξίου «πάλε ρακιόλ» (= πάλι  
νυχτώνει)) πάλε αϊράτ νασστί κα 
πασσλιάβ, ε τσερινά κα γκινάβ = 
πάλι απόψε δε θα µπορέσω να 
κοιµηθώ, τα αστέρια θα µετράω. 
 (βλ. και ξανά (επίρρ.)). 
 Συνών. ντα-εκ-φαρέ, ντα-εκ-ντροµ 
και γκένε = ξανά. 
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πάλι (β) (επίρρ.): γκένε 
 π.χ. γκένε χας; = πάλι  τρως; (σ.α. 
ξανά). 
παλιά (α) (επίρρ.): πουρανέστε 
 π.χ. πουρανέστε σα ε µανουσσά 
πφιρένας γκραστένσα ντα χορένσα 
= παλιά όλοι οι άνθρωποι 
γυρνούσαν µε άλογα και γαϊδούρια. 
παλιά (β) (επίρρ.): εβελντέν (σ.α. 
αλλοτινά) 
 π.χ. εβελντέν νι κερντόνας καλά 
κάι κερντόν ακανά = παλιά δεν 
γινόντουσαν αυτά που γίνονται 
τώρα. 
 Αντίθ. ακανά = τώρα. 
παλιατζής: παλιατζίο, ο (θηλ. 
παλιατζΰκα, η). 
παλικάρι: µρουςς, ο 
 π.χ. κάι πι όρµπα σι µρουςς = στο 
λόγο του είναι παλικάρι. 
 (βλ. και άνδρας, αρσενικό (το)). 
 (υποκ.) µρουσσορό, ο. 
παλικαριά: µρουσσιπέ, ο 
 π.χ. καβά σας κο µρουσσιπέ; σάντε 
µπαρέ όρµπε τζανές τε πφενές = 
αυτή ήταν η παλικαριά σου; µόνο 
µεγάλα λόγια ξέρεις να λες. 
 (βλ. και ανδρεία, ανδρισµός). 
 Αντίθ. µπιµρουσσιπέ = ανανδρία. 
παλιός (επίθ.): πουρανό,-ί 
 π.χ. πουρανό κχερ = παλιό σπίτι, 
πουρανό τοµαφίλι = παλιό 
αυτοκίνητο, πουρανέ πατέ = παλιά 
ρούχα, (φράση) σο ρόντες ακανά; ε 
πουρανέ κόκαλα µανγκές τε ικαλές; 
= τι ψάχνεις τώρα; τα παλιά κόκαλα 
θέλεις να βγάλεις; (Γιατί θυµίζεις 
παλιά, δυσάρεστα περιστατικά; για 
να ξαναµαλώσουµε;) 
 Συνών. αραντό = φθαρµένος, 
χαλασµένος. 
 Αντίθ. νεβό = καινούριος. 
παλιοσίδερο: πουρανό-σάστρι, ο 
 π.χ. κίντελ πουρανέ-σάστρα για τε 
ικαλέλ πο µαρνό = µαζεύει 
παλιοσίδερα για να βγάλει το ψωµί 

του. (δηλ. ασκεί το επάγγελµα του 
ρακοσυλλέκτη για να επιβιώσει). 
πάλιωµα (α): πουραριπέ, ο 
 Αντίθ. νεβανταριπέ = ανακαίνιση. 
πάλιωµα (β): πουραηπέ, ο (από το 
αµετβ.ρ. πουράβαβ = παλιώνω 
αµετβ.). 
πάλιωµα (γ): πουρανταριπέ, ο (από 
το επιτατ. µετβ.ρ. πουρανταράβ = 
παλιώνω µετβ.). 
 Αντίθ. νεβαριπέ και νεβανταριπέ = 
καινούριωµα, ανακαίνιση, 
ανανέωση. 
παλιωµένος (µτχ.): πουραρντό,-ί 
 Αντίθ. νεβανταρντό =  
ανακαινισµένος. 
παλιώνω (α) (µετβ. ρ.): πουραράβ 
 π.χ. σα καλά µενία βουραβές, 
πουραρντάν λεν = συνέχεια αυτά τα 
παπούτσια φοράς, τα πάλιωσες. 
 Αντίθ. νεβανταράβ = ανακαινίζω. 
παλιώνω (β) (επιτατ. µετβ. ρ.): 
πουρανταράβ 
 π.χ. α(ν)ντέ τριν µπροςς 
πουρανταρντάν ο τοµαφίλι = σε 
τρία χρόνια πάλιωσες το 
αυτοκίνητο. 
 Αντίθ. νεβαράβ και νεβανταράβ = 
καινουριώνω, ανακαινίζω, 
ανανεώνω. 
παλιώνω (αµετβ. ρ.): πουράβαβ 
 π.χ. πουράιλε ε µενία = πάλιωσαν 
τα παπούτσια., πουράιλο ο τοµαφίλι 
= πάλιωσε το αυτοκίνητο. 
παλούκι: (βλ. πάσσαλος, καζίκι). 
παλτό: πάλτο, ο 
 π.χ. βουράβ κο πάλτο, κα σσιλάβος 
= φόρα το παλτό σου, θα κρυώσεις. 
παµπάλαιος (επίθ.): µπουτ-
πουρανό (= πολύ παλιός, σ.α. 
πανάρχαιος) 
 π.χ. µπουτ-πουρανό σι καβά 
τοµαφίλι = παµπάλαιο είναι αυτό το 
αυτοκίνητο. 
 Αντίθ. νεβό = καινούριος,  µπουτ-
νεβό = κατακαίνουριος. 
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πάµπλουτος (επίθ.): µπουτ-
ζενγκίνι-κα και µπουτ-µπαρβαλό, -ί 
(= πολύ πλούσιος). 
 π.χ. µπουτ-ζενγκίνι σι λεσκό ντατ = 
πάµπλουτος είναι ο πατέρας του. 
 Αντίθ. µπουτ-τσορό = πάφτωχος. 
παµπόνηρος (επίθ.): µπουτ-πφιρνό, 
-ί (κυριολ. πολύ πονηρός, σ.α. πολύ 
έξυπνος). 
πάµφτηνα: (βλ. πάµφτηνος). 
πάµφτηνος (άκλ. επίθ. και 
επίρρ.): µπουτ-ουτζούζι (κυριολ. 
πολύ φτηντός, πολύ φτηνά, σ.α. 
πάµφτηνα). 
πάµφτωχος (επίθ.): µπουτ-τσορό,-ί 
(= πολύ φτωχός). 
 Συνών. φουκαράβα = φουκαράς. 
 π.χ. µπουτ-τσορό σι ο ζαβα(λ)λίο = 
πάµφτωχος είναι ο κακοµοίρης. 
πανάκριβα: (βλ. πανάκριβος). 
πανάκριβος (άκλ. επίθ. και 
επίρρ.): µπουτ-πααλΰ (κυριολ. 
πολύ ακριβός, πολύ ακριβά, σ.α. 
πανάκριβα). 
πανάρχαιος (α) (επίθ.): γκαέτ-
πουρανό,-ί (= υπέρ παλιός). 
πανάρχαιος (β) (επίθ.): µπουτ-
πουρανό, -ί (= πολύ παλιός, σ.α. 
παµπάλαιος) 
  Αντίθ. νεβό = καινούργιος. 
πανάσχηµος (άκλ. επίθ. και 
επίρρ.): µπουτ-µπέτι (= πολύ 
άσχηµος, πολύ άσχηµα) 
 π.χ. µπουτ-µπέτι µανούςς = 
πανάσχηµος άνθρωπος (σ.α. 
πανάσχηµα). 
 Αντίθ. µπούσσουκαρ = πανέµορφος, 
υπέροχος, υπέροχα. 
πανέµορφος (άκλ. επίθ. και 
επίρρ.): µπούσσουκαρ (σ.α. 
πανέµορφα) 
 π.χ. µπούσσουκαρ σι λεσκί τσχέι = 
πανέµορφη είναι η κόρη του. 
 (βλ. και υπέροχος, υπέροχα). 
 (µπουτ = πολύ, πολύς σσουκάρ = 
όµορφος, ωραίος, όµορφα, ωραία). 

 Αντίθ.  µπουτ-µπέτι = πανάσχηµος. 
πανέξυπνος (α) (επίθ.): γκαέτ-
µπουτζανγκλό,-ί 
 π.χ. γκαέτ-µπουτζανγκλό σι, 
αγκαντάλ κάι ντικχές λε = 
πανέξυπνος είναι, έτσι που τον 
βλέπεις (δηλ. µην τον αψηφείς) 
(γκαέτ = υπέρ, µπουτζανγκλό = 
πολύξερος, έξυπνος). 
πανέξυπνος (β): µπουτ-
µπουτζανγκλό, -ί (κυριολ. πολύ 
πολύξερος, σ.α. πολύ έξυπνος) 
 π.χ. µπουτ-µπουτζανγκλό σι, λεσκί 
γκογκί σι νταάµπαρι κατάρ λεσκέ 
µπροσσά = πανέξυπνος είναι, το 
µυαλό του είναι µεγαλύτερο από τα 
χρόνια του (δηλ. είναι σε γνώσεις 
µπροστά από την ηλικία του). 
πανεράς: σεπε(τ)τσίο, ο (κυριολ. 
καλαθάς), θηλ. σεπε(τ)τσίκα, η. 
πανέρι (α): κόσσο, ο. 
πανέρι (β): σεπέτο, ο (κυριολ. 
καλάθι). 
πανέτοιµα: (βλ. πανέτοιµος). 
πανέτοιµος (άκλ. επίθ. και 
επίρρ.): µπουτ-αζούρο και µπουτ-
αζΰρι (κυριολ. πολύ έτοιµος, πολύ 
έτοιµα, σ.α. πανέτοιµα). 
πανεύκολος (άκλ. επίθ.): µπουτ-
κολάη (= πολύ εύκολος, πολύ 
εύκολα) 
 π.χ.µπουτ-κολάη σι καγιά µπουκί = 
πανεύκολη είναι αυτή η δουλειά. 
 Αντίθ. ζόρι = δύσκολος, δύσκολα 
πανήγυρη: παναήρι, ο. 
πανηγύρι: παναήρι και πανιίρι, ο 
 π.χ. κα αβές αβγκιέ κάι παναήρι; = 
θα έρθεις σήµερα στο πανηγύρι; 
πανηγυριώτικος (επίθ.): 
παναηρέσκο-ι 
 Συνών. παζαρέσκο = παζαρίσιος. 
πανηγυρτζής: παναηρτζίο, ο (θηλ. 
παναηρτζίκα, η). 
πανί: κοτόρ, ο 
 π.χ. λε ο κοτόρ ντα κος = πάρε το 
πανί και σκούπισε. 
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 (βλ. και ύφασµα). 
 (υποκ.) κοτορορό, ο 
πανικοβάλλοµαι:  (βλ. 
τροµοκρατούµαι). 
πανικοβάλλω: (βλ. τροµοκρατώ). 
πανικοβληµµένος: (βλ. 
τροµαγµένος). 
πανικόβλητος: (βλ. τροµαγµένος). 
πανικός: (βλ. φόβος). 
πανουργία: σαπαλιπέ, ο (παράγεται 
από τη λέξη σαπ = φίδι) (σ.α. 
κακότητα) 
 Συνών. τζουνγκαλιπέ = δολιότητα, 
υπουλότητα, µπενγκαλιπέ = 
διαβολικότητα. 
πανούργος (επίθ.): σαπαλό,-ί 
(κυριολ. φιδίσιος) (σ.α. κακός) 
 π.χ. (φράση) τζανές σο σαπαλό, σο 
πφιρνό σι καβά; λεσκί γκογκί κάι 
αβέλα ρεσέλ, σα ο νασουλιπέ 
α(ν)ντέ λέστε σι = ξέρεις τι  
πανούργος, τι πονηρός είναι αυτός; 
το µυαλό του παντού φτάνει, όλη η 
κακοσύνη µέσα του είναι. 
 (βλ. λήµµα φιδίσιος). 
 Συνών.τζουνγκαλό = δόλιος, 
µπενγκαλό = διαβολεµένος, πφιρνό 
= πονηρός, νασούλ, φενά = κακός. 
 Αντίθ. µπιπφιρνό = απονήρευτος. 
πάντα (επίρρ.): σα 
 π.χ. σα λατσχό τζάλας µάνσα = 
πάντα καλά πήγαινε µαζί µου. 
 (βλ. και συνέχεια, όλος, όλο). 
 Αντίθ. ιτσ = ποτέ, καθόλου. 
πάντα (για) (επίρρ.): έπτενιµάσκε 
(σ.α. οριστικά) 
 π.χ. αβιλόµταρ έπτενιµάσκε = ήρθα 
για πάντα. 
παντελόνι: πα(ν)τόλι και 
πα(ν)τούλι, ο 
 π.χ. µελάιλο κο πα(ν)τόλι = 
λερώθηκε το παντελόνι σου. 
παντζάρι: πα(ν)τσάρι, ο 
 π.χ. (φράση) κερντιλό λεσκό µούι 
σαρ πα(ν)τσάρι ε λατζάταρ = έγινε 
το πρόσωπό του σαν παντζάρι από 

την ντροπή, κιραβάβ ε παντσάρα = 
βράζω τα παντζάρια. 
 (υποκ.) πα(ν)τσαρίσι, ο. 
παντζούρι: παντσούρι, ο 
 π.χ. πφά(ν)ντε ε παντσούρα = 
κλείσε τα παντζούρια. 
παντοδυναµία (του Θεού): 
ουσουµναλιπέ, ο. 
παντοδύναµος (ο) (µόνο για το 
Θεό): ουσουµνάλ, ο 
 π.χ. (φράση) ο ουσουµνάλ Ντελ 
τζανέλ σο κερέλ = ο παντοδύναµος 
Θεός ξέρει τι κάνει. 
παντοπωλείο: ντικιάνο, ντικάνο 
και ντουκιάνο, ο (κυριολ. µαγαζί) 
 π.χ. τζα κιν µανγκέ κατάρ ντικιάνο 
εκ µαρνό = πήγαινε να µου 
αγοράσεις από το παντοπωλείο ένα 
ψωµί. 
παντού (επίρρ.): κάι-αβέλα 
(κυριολ. οπουδήποτε)  
 π.χ. νά τσχούτουτ κάι-αβέλα = µη 
ρίχνεσαι (ανακατεύεσαι) παντού. 
παντόφλα: πα(ν)ντόφλα, η 
 π.χ. κον λιά µε πα(ν)ντόφλε; = 
ποιος πήρε τις παντόφλες µου; 
παντοφλάς: πα(ν)ντόφλατζίο, ο 
παντρειά (α): ζζενιπέ και 
ζζενισαριπέ, ο 
 π.χ. σικνιντέρα ζζενιπέ µανγκέλ = 
από µικρός παντρειά θέλει. 
παντρειά (β): εβλενµέκο, ο  
 π.χ. εβλενµέκο µανγκές; = 
παντρειά θέλεις; 
παντρειά (γ): εβλιλίκο, ο 
(η ζωή του (της) παντρεµένου (-ης), 
η κατάσταση του γάµου) 
 π.χ. σαρ σι ο εβλιλίκο, αµάλα; = 
πώς είναι η παντρειά, φίλε; 
 Αντίθ. µπεκιαρλούκο = αγαµία (η 
κατάσταση του άγαµου), εργενιλίκι. 
πάντρεµα (α): εβλετιρµέκο, ο. 
πάντρεµα (β): ζζενισαριπέ, ο (σ.α. 
παντρειά). 
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παντρεµένος (α) (επίθ.): 
ζζενισαρντό,-ί και ζζενιµέ (άκλ. 
επίθ.) 
 π.χ. ζζενιµέ σι λεσκό τσχαβό = 
παντρεµένος είναι ο γιός του. 
 Συνών. βεντσιµέ = στεφανωµένος. 
 Αντίθ. µπιζζενιµέ = ανύπαντρος. 
παντρεµένος (β) (επίθ.): εβλίο, -
ίκα 
 π.χ. εβλίο σαν του; = παντρεµένος 
είσαι εσύ; 
 Αντίθ. µπεκιάρι = άγαµος, 
ανύπαντρος, εργένης. 
παντρεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
ζζενισάαβ 
 π.χ. καβά κουρκό ζζενισάαβ = αυτή 
την εβδοµάδα παντρεύοµαι. 
 Συνών. βεντσισάαβ = 
στεφανώνοµαι. 
 Αντίθ. χορισάαβ = χωρίζω (αµετβ.). 
παντρεύοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
εβλενίαβ  
 π.χ. κάνα κα εβλενίος του; = πότε 
θα παντρευτείς εσύ; 
παντρεύω (α) (µετβ. ρ.): 
ζζενισαράβ 
 π.χ. ζζενισαρέλ πε τσχεά = 
παντρεύει την κόρη της. 
 Συνών. βεντσισαράβ = στεφανώνω. 
παντρεύω (β) (µετβ.ρ): 
εβλε(ν)τιρίαβ και εβλετιρίαβ  
 π.χ. εβλε(ν)τιρίορ πε τσχαβέ = 
παντρεύει τον γιο του. 
πάνω: (βλ. επάνω). 
παξιµαδάκι: πισεµετίσι, ο. 
παξιµάδι: πισεµέτο, ο 
 π.χ. λε µανγκέ πισεµέτορα, τε χαβ 
τφουντέσα = πάρε µου παξιµάδια, 
να φάω µε γιαούρτι. 
παπαγάλος: παπαγκάλο και 
παπαγάλο, ο. 
παπαδιά: παπαζέσκι-ροµνί, η. 
παπαδίστικος (επίθ.): παπαζένγκο, 
-ι. 
παπάκι: παπινορί, η. 
παπάς (α): παπάζι, ο 

 π.χ. τσουµιντόµ ε παπαζέσκο βας = 
φίλησα το χέρι του παπά, ρά(ν)ντε 
καλά σακάλα, σαρ παπάζι 
κερντιλάν = ξύρισε αυτά τα γένια, 
σαν παπάς έχεις γίνει. 
παπάς (β): παπάζο, ο. 
παπατζής: παπατζίο, ο 
 π.χ. τζανές σο παπατζίο σι καβά! = 
ξέρεις τι παπατζής είναι αυτός! 
 Συνών. χοχαµντό = ψεύτης, 
ψεύτικος, χοχαµτζίο = ψεύτης. 
παπατζίδικος (επίθ.): 
παπατζιένγκο, -ι. 
παπατζού: παπατζΰκα, η 
 Συνών. χοχαµντί = ψεύτρα, 
ψεύτικη, χοχαµτζίκα = ψεύτρα. 
παπί: (βλ. πάπια). 
πάπια: παπίν, η 
 π.χ. η παπίν µπια(ν)ντά αρνέ = η 
πάπια γέννησε αυγά, (µτφ.) 
κερντιλόµ παπίν κατάρ ο 
µπρουσσούµ = έγινα πάπια από τη 
βροχή (δηλ. έγινα µούσκεµα). 
παπιόν: παπιόνι και παπιόν, ο. 
παπίσιος (επίθ.): παπινάκο,-ι 
 π.χ. παπινάκε αρνέ = παπίσια αυγά. 
πάπλωµα: γιοργκάνο, ο 
 π.χ. ουτσχάρτουτ ε γιοργκανέσα = 
σκεπάσου µε το πάπλωµα. 
παπλωµατάκι: γιοργκανίσι, ο. 
παπλωµατάς: γιοργκαντζίο, ο. 
παπουτσάκι: µενιίσι, ο 
 π.χ. κι(ν)ντόµ λεσκέ µενιίσα = του 
αγόρασα παπουτσάκια. 
παπούτσι: µενίο, µινίο και ποστάλι, 
ο 
 π.χ. τζουβλικανέ µενία = γυναικεία 
παπούτσια, µρουσσικανέ ποστάλια 
= ανδρικά παπούτσια, χουρντικανέ 
µινία = παιδικά παπούτσια. 
πάππος: πάπο, ο (πληθ. πάπορα, ε). 
παππούλης: παπορό, ο 
 π.χ. µουλό µο παπορό = πέθανε ο 
παππούλης µου. 
παππούς: πάπο και πάπου, ο 
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 π.χ. ντικ ο πάπο σο λιά τούκε = 
κοίτα ο παππούς τι σου πήρε. 
παππούς (που έχει δισέγγονο-α): 
µπαρό-πάπο και µπαρό-πάπου, ο 
(κυριολ. µεγάλος παππούς). 
παρά (συνδ.): παρά 
(χρησιµοποιείται µόνο ως 
συγκριτικό για να δείξει αντίθεση) 
 π.χ. νταά-λατσχό τε µεράβ παρά τε 
ντικχέν µε γιακχά γκασαβό σσέι = 
καλύτερα να πεθάνω παρά να δουν 
τα µάτια µου τέτοιο πράγµα. 
παραγγελία: παρανγκελία, η 
 π.χ. α(ν)ταντάν µι παρανγκελία; = 
έφερες την παραγγελία µου; 
παραγγέλνω (µετβ. ρ.): 
παρανγκελία-νταβ (= παραγγελία 
δίνω) και παρανγκελία-κεράβ (= 
παραγγελία κάνω) 
 π.χ. σο ντιάν-παρανγκελία τε 
α(ν)ταβέλ τουκέ; = τι παρήγγειλες 
να σου φέρει; 
παραγίνοµαι (αµετβ. ρ.): γκαέτ-
κερντιάβ (= υπέρ γίνοµαι) και 
γκαέτ-φαζλά-κερντιάβ (= υπέρ 
παραπάνω γίνοµαι) 
 π.χ. γκαέτ-φαζλά-κερντιλί σσουκάρ 
η ζουµί = παραέγινε ωραία 
(νόστιµο) το φαγητό. 
παραγίνωµα: γκαέτ-κερντιπέ, ο (= 
υπέρ γίνωµα). 
παραγινωµένος (µτχ.): γκαέτ-
κερντό, -ί (= υπέρ γινωµένος). 
παράγκα: µπαράνκα, η (σ.α. 
περίπτερο). 
παραγκούλα: µπαρανκίσα, η. 
παράγοµαι (αµετβ. ρ.): ικλάβ 
(κυριολ. βγαίνω, ανεβαίνω, σ.α. 
σκαρφαλώνω, καβαλάω, φυτρώνω) 
 π.χ. κάι Ατίνα ικλέν καλά µανγκινά 
= στην Αθήνα παράγονται αυτά τα 
προϊόντα. 
παράγω (µετβ. ρ.): ικαλάβ (= 
βγάζω). 
 π.χ. σο ικαλέλ καγιά φάφρικα; = τι 
παράγει αυτό το εργοστάσιο;, καβά 

γκαβ µπουτ σσουκάρ ζετίε ικαλέλ = 
αυτό το χωριό πολύ ωραίες ελιές 
παράγει. 
παραδεγµένος (µτχ.): καµπούλι-
κερντό, -ί (καµπούλι = δεκτός, 
αποδεκτός, παραδεκτός, κερντό = 
γινωµένος, φτιαγµένος). 
παράδειγµα: παράδιγµα, ο 
 π.χ. λε παράδιγµα κατάρ κο πφαλ· 
κατάρ καγιά µπουκί γκελό ανγκλέ 
βο = πάρε παράδειγµα από τον 
αδερφό σου· απ' αυτήν τη δουλειά 
πήγε µπροστά αυτός. 
παραδειγµατίζω (µετβ. ρ.): 
παράδιγµα-νταβ (= παράδειγµα 
δίνω). 
παραδεισένιος (επίθ.): τζε(ν)νετλι-
κέσκο,-ι 
 π.χ. τζε(ν)νετλικέσκο τχαν = 
παραδεισένιο µέρος. 
παράδεισος: τζε(ν)νετλίκο, ο 
 π.χ. σαό σσουκάρ τχαν σι καβά, 
σαρ τζε(ν)νετλίκο = τι ωραίο µέρος 
είναι αυτό, σαν παράδεισος. 
 Αντίθ. τζεε(ν)ντέµο = κόλαση και 
τζε(ν)ντέµο = κόλαση. 
παραδεκτός: (βλ. δεκτός). 
παραδέχοµαι (µετβ. ρ.): καµπούλι-
κεράβ (σ.α. καταδέχοµαι, δέχοµαι, 
συµφωνώ) 
 π.χ. νι κερέλ καµπούλι πι ντοςς = 
δεν παραδέχεται το φταίξιµό του. 
 (βλ. και δέχοµαι). 
παραδίδοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
ντάµαν (= δίνοµαι, νταβ = δίνω, 
µαν = εµένα) (σ.α. αφοσιώνοµαι, 
αφιερώνοµαι).  
παραδίδοµαι (β): ντι(ν)ντιάβ (= 
δίνοµαι). 
παραδίδω (µετβ. ρ.): νταβ (= δίνω) 
 π.χ. ρακχαντά παρέ κάι ο ντροµ ντα 
γκελό ντα ντιά λεν κάι σσεραλέ = 
βρήκε λεφτά στο δρόµο και πήγε 
και τα παρέδωσε στους 
αστυνοµικούς (στην αστυνοµία). 
παραδίνοµαι: (βλ. παραδίδοµαι). 



 332

παραδίνω: (βλ. παραδίδω). 
παραδοπιστία: (βλ. φιλοχρηµατία). 
παραδόπιστος: (βλ. φιλοχρήµατος, 
φιλάργυρος, τσιγγούνης). 
παράδοση: ντιιπέ, ο (κυριολ. 
δόσιµο), αντέτι, ο (κυριολ. έθιµο) 
και πουρανιπέ, ο (κυριολ. 
παλαιότητα) 
 Αντίθ. λιιπέ = πάρσιµο, λήψη, 
παραλαβή 
παραδόσιµος (επίθ.): 
ντι(ν)ντιµάσκο,-ι 
παραδοχή: (βλ. δέξιµο). 
παραείµαι (συνδετ.ρ.): γκαέτ-σοµ, 
γκαέτ-σεµ (= υπέρ είµαι) και γκαέτ-
φαζλά-σεµ, γκαέτ-φαζλά-σοµ (= 
υπέρ παραπάνω είµαι) 
 π.χ. γκαέτ-φαζλά λατσχό, νι κ’ 
αβές αν καγιά ντουνιάβα = δε θα 
παραείσαι καλός, σ’ αυτόν τον 
κόσµο, γκαέτ τφουλό σαν, νά χα 
µπουτ = παραείσαι παχύς, µην τρως 
πολύ. 
παραθυράκι: πεντζεραβίσα και 
πεντζορκίσα, η 
 π.χ. πφά(ν)ντε η πεντζεραβίσα = 
κλείσε το παραθυράκι. 
παράθυρο: πέντζεραβα και 
πέντζορκα, η 
 π.χ. πουτάρ η πέντζεραβα τε λας 
µπαλβάλ = άνοιξε το παράθυρο να 
πάρουµε αέρα. 
παραιτηµένος (µτχ.): 
µουκλι(ν)ντό, -ί 
 (βλ. και απολυµένος). 
παραίτηση: µουκλιπέ, ο. 
παραιτούµαι (αµετβ. ρ.): µουκλιάβ 
 π.χ. µε µουκλιάβ κατάρ καγιά 
µπουκί = εγώ παραιτούµαι απ’ αυτή 
τη δουλειά. 
 (βλ. και απολύοµαι, αφήνοµαι). 
παρακάλεσµα: µολισαριπέ, ο 
 (βλ. και προσευχή). 
παρακαλεσµένος (µτχ.): 
µολισαρντό,-ί 
παρακαλετό: (βλ. παρακάλεσµα). 

παρακαλώ (µετβ. ρ.): µολισαράβ 
 π.χ. µολισαράβ τουτ, άλε τούντα 
αµένσα = σε παρακαλώ, έλα κι εσύ  
µαζί µας. 
 (βλ. και προσεύχοµαι). 
παρακάνω (µετβ. ρ.): γκαέτ-κεράβ 
(= υπέρ κάνω) και γκαέτ-φαζλά-
κεράβ (= υπέρ παραπάνω κάνω) 
 π.χ. γκαέτ-κερντάν, χαλάν µο γκι! 
= το παράκανες, µου έφαγες την 
ψυχή!, γκαέτ-φαζλά-κερντάν, 
ο(ν)ντάν µαρντέ τουτ = το 
παράκανες, γι’ αυτό σε έδειραν. 
παρακάτω (επίρρ.): νταάτελε (= 
πιο κάτω) 
 π.χ. νταάτελε νι κερντόλ τε µουκές 
λε µάνγκε; = παρακάτω δε γίνεται 
να µου το αφήσεις; (δηλ. σε 
χαµηλότερη τιµή). 
 Αντίθ. νταάοπρε = παραπάνω. 
παρακολούθηση: ντικχιπέ, ο 
(κυριολ. κοίταγµα, βλέµµα, όραση, 
σ.α. φροντίδα, εξέταση, προσοχή, 
παρατήρηση) 
παρακολουθώ (αµετβ.ρ. και 
µετβ.ρ.): ντικχάβ (κυριολ. κοιτάζω, 
βλέπω, σ.α. φροντίζω, προσέχω, 
εξετάζω, παρατηρώ) 
 π.χ. ντικχάβ τόπα = παρακολουθώ 
ποδόσφαιρο 
παραλαβή: λιιπέ, ο 
 π.χ. ο λιιπέ ε µανγκινένγκο = η 
παραλαβή των εµπορευµάτων. 
 (σ.α. πάρσιµο, λήψη). 
 Αντίθ. ντιιπέ = δόσιµο, µπάσιµο, 
εισβολή, είσοδος. 
παραλαµβάνω (µετβ. ρ.): λαβ (= 
παίρνω, λαµβάνω) 
 π.χ. λιόµ κο µεκτούπο = παρέλαβα 
το γράµµα (την επιστολή) σου. 
 Αντίθ. µπιτσχαλάβ = στέλνω, 
αποστέλλω. 
παραλείπω (ακούσια) (µετβ.ρ): 
µπισταράβ (κυριολ. ξεχνώ) 
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 π.χ. µπισταρντόµ τε µπιτσχαλάβ ο 
µεκτούπο = παρέλειψα να στείλω 
το γράµµα. 
παραλία: παραλία, η  
 π.χ. πφιράβ κάι παραλία = περπατώ 
στην παραλία. 
 Συνών. ντενιζέσκο-κενάρι 
(θάλασσας άκρη), ακροθαλασσιά. 
παράλογα: (βλ. αλογίκευτα). 
παράλογος: (βλ. αλογίκευτος). 
παράλυση: µπανγκιπέ, ο 
 (σ.α. στράβωµα, σκύψιµο). 
παράλυτος (επίθ.): µπανγκό,-ί 
 π.χ. µπανγκί σι λεσκί τσανκ = 
παράλυτο είναι το πόδι του. 
 (σ.α. στραβός, κουτσός, σκυφτός) 
παραλύω (αµετβ. ρ.): µπανγκιάβ 
 (σ.α. γέρνω (αµετβ.), σκύβω 
αµετβ., λυγίζω αµετβ.). 
παραλύω (µετβ. ρ.): µπανγκιαράβ 
και µπανγκαράβ 
 π.χ. ο νασφαλιπέ µπανγκιαρντά 
λεσκέ τσανγκά = η αρρώστια του 
παρέλυσε τα πόδια (σ.α. στραβώνω 
(µετβ.), λυγίζω (µετβ.), γέρνω 
(µετβ.), σκύβω (µετβ.)). 
παραµάσχαλα (επίρρ.): ταλάλ-
κχακ (ταλάλ = από κάτω, κχακ = 
µασχάλη). 
παραµελώ (τον εαυτό µου) 
(αµετβ. ρ.): µουκάµαν (= αφήνω 
τον εαυτό µου, αφήνοµαι) 
 π.χ. σόσταρ µουκέστουτ αγκαντάλ; 
βουράβτουτ, ρά(ν)ντετουτ = γιατί 
παραµελείς τον εαυτό σου έτσι; 
ντύσου, ξυρίσου. 
παραµελώ (µετβ. ρ.): µουκάβ (= 
αφήνω, παρατώ, εγκαταλείπω, σ.α. 
επιτρέπω, αµολάω) 
 π.χ. κιρνί µπουκί µουκές ντα κερές 
αβερένγκι µπουκί = τη δική σου 
δουλειά παραµελείς και κάνεις 
αλλωνών δουλειά. 
παραµένω (αµετβ. ρ.): ατσχάβ 
(σ.α. µένω, διαµένω, στέκοµαι, 
σταµατώ αµετβ., παύω αµετβ.) 

 π.χ. κα ατσχάβ ντα τριν γκιβέ κατέ 
ντα σορά κα τζάβταρ = θα 
παραµείνω ακόµα τρεις µέρες εδώ 
και µετά θα φύγω. 
παραµικρό (µε το) (επίρρ.): 
εµπουκάκε 
 π.χ. εµπουκάκε χολάολ = µε το 
παραµικρό θυµώνει, εµπουκάκε 
ροβέλ = µε το παραµικρό κλαίει. 
παραµιλητό: µορµισαριπέ, ο 
 (σ.α. γκρίνια, µουρµούρισµα). 
παραµιλώ (αµετβ. ρ.): µορµισαράβ 
 π.χ. µορµισαρέλας κατάρ πι χολί = 
παραµιλούσε απ’ το θυµό του. 
 (βλ. και µουρµουρίζω, γκρινιάζω). 
παραµονή: ατσχιπέ, ο (σ.α. 
διαµονή, στάση, σταµατηµός, 
παύση, διάλειµµα). 
παραµυθάκι: µασαλίσι, ο. 
παραµυθάς: µασαλτζίο, ο 
 π.χ. µασαλτζίο σι, νά πακιά λε = 
παραµυθάς είναι, µην τον πιστεύεις. 
παραµυθού: µασαλτζίκα, η. 
παραµυθένιος (επίθ.): 
µασαλέσκο,-ι. 
παραµύθι: µασάλι, ο 
 π.χ. µι µάµι ερ ράτ πφενέλ µανγκέ 
µασάλα = η γιαγιά µου κάθε βράδυ 
µου λέει παραµύθια. 
παραπάνω (επίρρ.): νταάοπρε (= 
πιο πάνω), νταάµπουτ (= πιο πολύ) 
και φαζλά  
 π.χ. φαζλά σι κατάρ εκ κίλο = 
παραπάνω είναι από ένα κιλό 
(νταάµπουτ σ.α. περισσότερος, βλ. 
και περισσότερος) (φαζλά σ.α. 
περισσότερος, παραπανίσιος, βλ. 
και παραπανίσιος, περισσότερος). 
παραπανίσιος (άκλ. επίθ.): φαζλά 
 π.χ. (φράση) φαζλά µαρνό γιακ νι 
ικαλέλ = παραπανίσιο ψωµί µάτι δε 
βγάζει (σ.α. περισσότερος, 
παραπάνω) 
 Αντίθ. εσίκι = λειψός, λειψά. 
παραπέµπω: (βλ. στέλνω). 
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παραπλάνηση: χοχανταριπέ, ο 
(κυριολ. ξεγέλασµα). 
παραπλανώ (µετβ.): χοχανταράβ 
(κυριολ. ξεγελώ). 
παραπονιέµαι (αµετβ. ρ.): 
παράπονο-κεράβ (= παράπονο 
κάνω) 
 π.χ. παράπονο-κερέλ πε 
τσοριµάσταρ = παραπονιέται για τη 
φτώχια του. 
παράπονο: παράπονο, ο 
 π.χ. σο µανγκέσα λαβ τούκε· 
σίτουτ οπράλ ντα παράπονο; = ό,τι 
θέλεις σου παίρνω· έχεις από πάνω 
και παράπονο; 
παράτηµα: µουκιπέ, ο (σ.α. 
αµόληµα, άφηµα, εγκατάλειψη). 
παρατηµένος (µτχ.): µουκλό,-ί (= 
αφηµένος) (σ.α. αµοληµένος, 
εγκαταλειµµένος). 
παρατήρηση: (βλ. 
παρακολούθηση). 
παρατηρητικός (επίθ.): 
ντικχαηµάσκο, -ι. 
παρατηρώ (αµετβ. και µετβ. ρ): 
ντικχάβ (κυριολ. κοιτάζω, βλέπω, 
σ.α. φροντίζω, εξετάζω, 
παρακολουθώ, προσέχω) 
 π.χ. ντικχλάν σαρ βαζντά πι τσάνκ; 
= παρατήρησες πώς σήκωσε το πόδι 
του; 
παρατσούκλι: χοχαµντό-αλάβ, ο 
(κυριολ. ψεύτικο όνοµα) 
 π.χ. λεσκό χοχαµντό-αλάβ σι καβά 
= το παρατσούκλι του είναι αυτό. 
παρατώ (µετβ. ρ.): µουκάβ (σ.α. 
εγκαταλείπω, αµολάω) 
 π.χ. µουκλά πε ροµνά, πε χουρντέν 
ντα γκελόταρ = παράτησε τη 
γυναίκα του, τα παιδιά του κι 
έφυγε. (βλ. και αφήνω, 
εγκαταλείπω) 
 (µουκάβ κυριολ. αφήνω). 
παρέα (α): αµαλιπέ, ο (κυριολ. 
φιλία, αµάλ = φίλος) 

 π.χ. κερ µανγκέ αµαλιπέ = κάνε 
µου παρέα. 
παρέα (β): παρέα, η 
 π.χ. νι κα κερές παρέα καλέ 
αλίτιζέσα = δεν θα κάνεις παρέα µ' 
αυτόν τον αλήτη. 
παρέλαση: παρέλασι, η 
 π.χ. τζαβ τε ντικχάβ η παρέλασι = 
πάω να δω την παρέλαση. 
παρελαύνω (αµετβ. ρ.): παρέλασι-
κεράβ (κυριολ. παρέλαση κάνω). 
παρεξηγιέµαι: (βλ. θυµώνω 
αµετβ.). 
παρευρίσκοµαι (αµετβ. ρ.): 
αρακχάντιαβ, αρακχί(ν)ντιαβ, 
ρακχάντιαβ και ακχάντιαβ (κυριολ. 
βρίσκοµαι, σ.α. εντοπίζοµαι). 
παρέχω (µετβ. ρ.): νταβ (= δίνω). 
παρθένα: τσχέι, η (= κορίτσι). 
 π.χ. νι ικλιλί τσχέι = δεν βγήκε 
παρθένα. 
 Συνών. µπιασταρντί = άπιαστη, 
ανέγγιχτη. 
 Αντίθ. ασταρντί = ξεπαρθενεµένη, 
πιασµένη, πφιβλί = ξεπαρθενεµένη, 
χήρα. 
παρθενιά: τσχεηπέ, ο 
 (σ.α. εφηβική ηλικία κοριτσιού). 
παρηγοριά: παριγοριά, η 
 π.χ. ντε λε εµπούκα παριγοριά = 
δώσε του λίγη παρηγοριά. 
παρηγοριέµαι (αµετβ. ρ.): 
παριγοριά-ντάµαν (= παρηγοριά 
δίνω στον εαυτό µου). 
παρηγορώ (µετβ. ρ.): παριγοριά-
νταβ (= παρηγοριά δίνω). 
παριστάνω (µετβ. ρ.): κεράµαν 
(κεράµαν κυριολ. κάνω τον εαυτό 
µου, κεράβ = κάνω, µαν = εµένα) 
 π.χ. κερέλπες µπουτζανγκλό = 
παριστάνει τον πολύξερο. 
 (βλ. και καµώνοµαι). 
 πάρκο: πάρκο, ο 
 π.χ. ινγκαράβ ε χουρντέν κάι πάρκο 
= πάω τα παιδιά στο πάρκο. 
παρµένος (µτχ.): λι(ν)ντό,-ί 
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 π.χ. λι(ν)ντέ σι ε µανγκινά = 
παρµένα είναι τα εµπορεύµατα. 
 (λι(ν)ντό (µτφ.) = αφηρηµένος, 
αδέξιος). 
 Αντίθ. ντι(ν)ντό = δοσµένος. 
παροιµία: παριµία, η 
 π.χ. κάταρ ασσου(ν)ντάν καγιά 
παριµία; = από πού την άκουσες 
αυτή την παροιµία; 
παροµοιάζω (αµετβ. και µετβ. ρ.): 
µπενζετιρίαβ και µεησανταράβ 
 π.χ. µπενζετιρντίµ τουτ κάι µο ντατ 
= σε παροµοίασα µε τον πατέρα 
µου. 
παροµοίωση: µπενζετιρµέκο, ο. 
παροντικός (επίθ.): ακανουτνό, -ί 
(κυριολ. τωρινός). 
παρουσιάζοµαι (αµετβ. ρ.): 
σικάντιαβ (= φαίνοµαι, 
εµφανίζοµαι). 
παρουσιάζω (µετβ. ρ.): 
σικανταράβ (σ.α. επιδεικνύω, 
φανερώνω, προβάλλω, 
αποκαλύπτω, διαφηµίζω, 
αναδεικνύω). 
 (σικανταράβ κυριολ. σηµαίνει: 
κάνω να φανεί-ούν). 
παρουσίαση: σικανταριπέ, ο 
 (σ.α. επίδειξη, φανέρωµα, 
προβολή, αποκάλυψη, διαφήµιση, 
ανάδειξη). 
παρουσιαστικό: σουλούπο, ο (βλ. 
και σουλούπι). 
παροχή: ντιιπέ, ο (= δόσιµο). 
πάρσιµο: λιιπέ, ο 
 π.χ. ε παρένγκο λιιπέ λατσχό σι, 
αµά ο ντιιπέ ντα λατσχό τε αβέλ = 
των χρηµάτων το πάρσιµο καλό 
είναι, αλλά και το δόσιµο καλό να 
είναι (λέγεται για εκείνους που 
δανείζοναι χρήµατα). 
 Αντίθ. ντιιπέ = δόσιµο. 
πάρτι: πάρτι, ο 
 π.χ. µο αµάλ κα κερέλ αϊράτ πάρτι 
κάι πο κχερ = ο φίλος µου θα κάνει 
πάρτι απόψε στο σπίτι του. 

πάσα: πάσα, η 
 π.χ. πουτάρ πάσα τε τσχαβ γκόλι = 
άνοιξε πάσα να ρίξω γκολ. 
πασαλείβω: (βλ. πασαλείφω). 
πασάλειµµα: µακχιπέ, ο (= 
άλειµµα, βάψιµο, επίχρισµα, 
επάλειψη). 
πασαλειµµένος (επίθ.): µακχλό, -ί 
(= αλειµµένος, βαµµένος, 
επιχρισµένος, επαλειµµένος). 
πασαλείφοµαι (αµετβ. ρ.): 
µακχάµαν (= αλείφοµαι, βάφοµαι). 
πασαλείφω (µετβ. ρ.): µακχάβ (= 
αλείφω, βάφω, επιχρίω, επαλείφω). 
πασαλίκι: πασσαλούκο, ο  
 π.χ. πασσαλούκο σι κατέ! = 
πασαλίκι (υπέροχα) είναι εδώ! 
πασάς: πασσά, ο 
 π.χ. πασσά σοµ ακανά = πασάς 
(µια χαρά) είµαι τώρα. 
πασίγνωστος (επίθ.): µπουτ-
πιντζαρντό, -ί (κυριολ. πολύ 
γνωστός, πολύ γνώριµος). 
πασίδηλος: (βλ. ολοφάνερος). 
πάσσαλος: κιλό, ο 
 π.χ. τσαλάβ ο κιλό = χτύπα τον 
πάσσαλο. 
 (υποκ.) κιλορό, ο. 
πάσο, ο: πάσο, ο (πληθ. πάσορα, ε) 
 π.χ. µε κεράβ πάσο = εγώ κάνω 
πάσο (σταµατώ), χα(ν)ντιλέ ε 
βιντάκε πάσορα = φαγώθηκαν της 
βίδας τα πάσα. 
πάστα (είδος γλυκού): πάστα, η 
 π.χ. χαλόµ εκ πάστα = έφαγα µια 
πάστα, λε µανγκέ εκ πάστα τε χαβ = 
πάρε µου µια πάστα να φάω, (µτφ.) 
εκ πάστα σανΰς τουµέν, α(ν)ντέ εκ 
καζάνα κιρόν = µια πάστα είστε 
εσείς, σ’ ένα καζάνι βράζετε (δηλ. 
είστε όµοιοι στον χαρακτήρα). 
παστέλι: σουσάµο, ο (κυριολ. 
σουσάµι) 
 (υποκ.) σουσαµίσι, ο. 
παστίτσιο: παστίτσιο, ο 



 336

 π.χ. µπουτ χαβ ο παστίτσιο = πολύ 
τρώω το παστίτσιο. 
παστός (επίθ.): λονγκλό,-ί, 
λο(ν)ντό,-ί 
 π.χ. λονγκλέ µατσχέ = παστά 
ψάρια. 
 (κυριολ. αλµυρός, λον = αλάτι). 
παστουρµάς: παστουρµάβα, η. 
πάστρα: (βλ. καθαριότητα). 
πάστρεµα: (βλ. καθάρισµα). 
παστρέυω: (βλ. καθαρίζω). 
παστρικός: (βλ. καθαρός). 
πάστωµα: λονγκλαριπέ, ο (κυριολ. 
αλάτισµα). 
παστωµένος: (βλ. αλατισµένος). 
παστώνω (µετβ. ρ.): λονγκλαράβ 
και λο(ν)νταράβ 
 π.χ. λονγκλαράβ ο µας = παστώνω 
το κρέας. 
 (κυριολ. αλατίζω). 
Πάσχα (α): Πατραγκί, η 
 π.χ. Πατραγκί αβέλ, τε µακχές ο 
κχερ = Πάσχα έρχεται, να βάψεις το 
σπίτι. 
 (υποκ.) Πατραγκιορί, η. 
Πάσχα (β): Πασκελάβα, η και 
Πάσχα, ο 
 π.χ. Πασκελάβα αβέλ = Πάσχα 
έρχεται. 
πασχαλινός (α) (επίθ.): 
πατραγκιάκο,-ι 
 π.χ. πατραγκιάκε αρνέ = πασχαλινά 
αυγά. 
πασχαλινός (β) (επίθ.): 
πασκελαβάκο, -ι. 
πασχαλίτσα: µάµι, η (κυριολ. 
γιαγιά) 
 π.χ. (τραγούδι παιδιών, όταν 
παίζουν µε τις πασχαλίτσες) ουτσ 
µανγκέ µάµι, κα λαβ τουκέ σσεκέρι, 
κα λαβ τουκέ καϊάβα = πέτα για 
µένα πασχαλίτσα, θα σου πάρω 
ζάχαρη, θα σου πάρω καφέ. 
πασχίζω (µετβ. ρ.): µαράµαν 
 (βλ. λήµµα παιδεύοµαι). 
πατάκι: πατάκι, ο 

 π.χ. κινισαράβ ε τοµαφιλέσκε 
πατάκια = ξετινάζω του 
αυτοκινήτου τα πατάκια. 
πατάτα (α): πατάτα, η 
 π.χ. ουζζαράβ ε πατάτε = 
ξεφλουδίζω τις πατάτες. 
πατάτα (β): κο(µ)πίλι, ο  
 π.χ. πεκ αµένγκε κο(µ)πίλα = 
τηγάνισε για µας πατάτες. 
πατατάλευρο (α): πατατένγκο-αρό, 
ο. 
πατατάλευρο (β): κο(µ)πιλένγκο-
αρό, ο. 
πατατούλα: κο(µ)πιλίσι, ο και 
πατατίσα, η. 
πατατόφλουδα: κο(µ)πιλέσκι-
κόζζα, η (= πατάτας φλούδα) και 
πατατάκι-κόζζα, η (= πατάτας 
φλούδα). 
πατέντα: πατέ(ν)ντα, η. 
πατέρας: ντατ, ο 
 π.χ. κάι κο ντατ; = πού είναι ο 
πατέρας σου;, κερντιλόµ ντατ = 
έγινα πατέρας, τε ασσουνές κε 
νταντέ = να ακούς τον πατέρα σου. 
πατερίτσα: πατιρίγκα, η (πληθ. 
πατιρίγκε, ε) 
 π.χ. (απειλή) πατιριγκένσα κα 
πφιρανταράβ τουτ = µε πατερίτσες 
θα σε περπατήσω (θα σε κάνω να 
περπατήσεις). 
πατερούλης: νταντορό, ο 
 π.χ. µο νταντορό αβιλό = ο 
πατερούλης µου ήρθε. 
πάτηµα (α): µπασµάκο, ο. 
πάτηµα (β): πατισαριπέ, ο. 
πατηµένος (άκλ. επίθ.): µπασϋλΰκι 
(σ.α. πατητός). 
πατητός: (βλ. πατηµένος). 
πατούσα: πατούµ, η. 
πατρίδα: βατάνο, ο 
 π.χ. σαβό σι κο βατάνο; = ποια 
είναι η πατρίδα σου; 
πατρικός (α) (επίθ.): νταντέσκο,-ι 
 π.χ. νταντέσκο κχέρ = πατρικό 
σπίτι. 
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πατρικός (β): νταντικανό, -ί. 
πατρότητα: νταντιπέ, ο. 
πάτρωνας: (βλ. άρχοντας). 
πατρωνία: (βλ. αρχοντιά (α)). 
πατσάς: πατσάβα, η 
 π.χ. µι ντέι κερντά πατσάβα = η 
µητέρα µου έφτιαξε πατσά. 
πατσατζής: πατσατζίο, ο (θηλ. 
πατσατζΰκα, η). 
πάτσι (επίρρ.): πάτσι 
 π.χ. πάτσι σαµούς ακανά = πάτσι 
είµαστε τώρα. 
πατσίζω (αµετβ. ρ.): πάτσι-
κερντιάβ (= πάτσι γίνοµαι) 
 π.χ. ακανά πάτσι-κερντιλάµ = τώρα 
πατσίσαµε. 
πατώ (α) (µετβ. και αµετβ. ρ.): 
µπασίαβ 
 π.χ. αβέρ φαρέ τε να µπασίος κι 
τσανκ κατέ = άλλη φορά να µην 
πατήσεις το πόδι σου εδώ (δηλ. να 
µην ξανάρθεις). 
πατώ (β) (µετβ. και αµετβ. ρ.): 
πατισαράβ. 
πάτωµα (α): πφου, η (κυριολ. γη) 
 π.χ. νά πάσστο οπρά πφου, κα 
σσιλάος = µην κοιµάσαι πάνω στο 
πάτωµα, θα κρυώσεις. 
πάτωµα (β): πάτοµα, ο 
 π.χ. κοσάβ ο πάτοµα = 
σφουγγαρίζω το πάτωµα. 
παύση: ατσχιπέ, ο 
 π.χ. (φράση) ή µεριπέ ή ατσχιπέ = 
ή θάνατος ή παύση (δηλ. ή θάνατος 
ή παύση της απειλητικής 
κατάστασης) (σ.α. στάση, 
διάλειµµα, σταµατηµός). 
 Συνών. τσχιναηπέ = διακοπή. 
παυσίπονο χάπι (για τον 
πονοκέφαλο): σσερέσκο-άπο, ο 
(κυριολ. κεφαλιού χάπι) 
 π.χ. ντε µαν εκ σσερέσκο άπο, µο 
σσορό ντουκχάλ = δώσ’ µου ένα 
παυσίπονο (χάπι), το κεφάλι µου 
πονάει. 

παύω (µετβ. ρ.): ατσχανταράβ (= 
σταµατώ (µετβ.)). 
 π.χ. στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«ο ντερίνι µανγκιπέ» (= η βαθιά 
αγάπη) νά άτσι τε µανγκές, κάνα 
ατσχόν τε µανγκέν τουτ = µη 
σταµατάς ν’ αγαπάς, όταν πάψουν 
να σ’ αγαπούν. 
 Συνών. τσχιναβάβ = διακόπτω, 
ξεκόβω. 
παύω (αµετβ. ρ.): ατσχάβ (= 
σταµατώ (αµετβ.), στέκοµαι, µένω). 
παχαίνω (αµετβ. ρ.): βλ. 
χοντραίνω (αµετβ.). 
παχαίνω (µετβ. ρ.): βλ. χοντραίνω 
(µετβ.). 
πάχος (α): τφουλιπέ, ο 
 (σ.α. χόντρεµα, χόντρος). 
πάχος (β): κχόι, η (= ξίγκι, βλ. και 
λίπος) (σ.α. λίγδα). 
παχουλός (µτχ. ως επίθ.): 
τφουλαρντό, -ί (κυριολ. παχυµένος, 
σ.α. ευτραφής, τφουλαράβ = µετβ. 
παχαίνω, µετβ. χοντραίνω) 
 Συνών. τφουλορό = χοντρούλης, 
χοντρούτσικος. 
παχουλούτσικος: (βλ. χοντρούλης). 
παχυδερµία (µτφ.): τφουλό-γκι, ο 
(= χοντρή ψυχή, τφουλέ-γκέσκο = 
χοντρόψυχος, παχύδερµος (µτφ.), 
χοντρόπετσος (µτφ.)) 
 π.χ. τφουλό-γκι σίτουτ, νι ακχιαρές 
κολέσκι ντουκ = παχυδερµία έχεις, 
δεν καταλαβαίνεις του αλλουνού 
τον πόνο. 
παχύδερµος: (βλ. χοντρόπετσος.). 
πάχυνση: τφουλαριπέ, ο. 
παχύς: (βλ. χοντρός). 
παχυσαρκία: τφουλιπέ, ο (= 
χόντρος, πάχος, χόντρεµα). 
παχύσαρκος (επίθ.): τφουλό, -ί (= 
χοντρός, παχύς) 
 Αντίθ. ζαήφι = αδύνατος, λιγνός, 
κισσλό = αδύνατος, λιγνός, σσουκό 
= αδύνατος, λιγνός, στεγνός, ξερός. 
πέδιλο (α): πέδιλο, ο και πέδιλα, η 
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 π.χ. λεσκί µάµι κι(ν)ντά λεσκέ 
πέδιλα = η γιαγιά του του αγόρασε 
πέδιλα. 
πέδιλο (β):πένταλο, ο 
 π.χ. βουράβ κε πένταλα = φόρα τα 
πέδιλά σου. 
πεζοπορία: πφιρι(ν)ντό-τζιιπέ, ο 
(πφιρι(ν)ντό = πεζός, τζιιπέ = 
πηγαιµός). 
πεζοπορώ (αµετβ. ρ.): πφιρι(ν)ντό-
τζαβ (= πεζός πηγαίνω). 
πεζός (επίθ.): πφιρι(ν)ντό,-ί  
 π.χ. πφιρι(ν)ντό αβιλόµ = πεζός 
ήρθα. 
πεθαίνω (αµετβ. ρ.): µεράβ (σ.α. 
ψοφώ αµετβ.) 
 π.χ. καβά λατσχιπέ κάι κερντάν 
µανγκέ νι κα µπιστράβ λε τζι τε 
µεράβ = αυτή την καλοσύνη που 
µου `κανες, δεν θα την ξεχάσω 
µέχρι να πεθάνω, µεράβ κατάρ η 
ντουκ = πεθαίνω απ’ τον πόνο, σα ε 
λατσχέ µανουσσά µερέν = όλο οι 
καλοί άνθρωποι πεθαίνουν (δηλαδή 
πεθαίνουν νέοι) (µεράβ σ.α. σβήνω 
(αµετβ.), νεκρώνω (αµετβ.)) 
 Αντίθ. τραησαράβ = ζω. 
πεθαίνω (µετβ. ρ.): µουνταράβ (= 
σκοτώνω, νεκρώνω µετβ., σβήνω 
µετβ., δολοφονώ, φονεύω, 
εξοντώνω, θανατώνω, ψοφώ µετβ.) 
 π.χ. µουνταρέλ µαν καγιά ντουκ = 
µε πεθαίνει αυτός ο πόνος, 
µουνταρντάν αµέν ε µποκχάταρ 
αβγκιέ = µας πέθανες από την πείνα 
σήµερα.  
πεθαµένος (επίθ.): µουλό,-ί (σ.α. 
νεκρός, ψόφιος) 
 π.χ. (φράση) ε µουλέ ε µουλένσα 
ντα ε τζου(ν)ντέ ε τζου(ν)ντένσα = 
οι πεθαµένοι µε τους πεθαµένους 
και οι ζωντανοί µε τους ζωντανούς. 
 Αντίθ. τζου(ν)ντό = ζωντανός. 
πεθαµός: (βλ. θάνατος). 
πεθερά: σασούι, η 

 π.χ. σαβί σασούι σι λατσχί; = ποια 
πεθερά είναι καλή; 
πεθερός: σαστρό, ο 
 π.χ. σαρ αµαλά σαµούς µε 
σαστρέσα = σαν φίλοι είµαστε µε 
τον πεθερό µου. 
πεθερούλα: σασουϊορί, η (προφ. µε 
συνίζηση ιο). 
πεθερούλης: σαστρορό, ο 
 π.χ. µο σαστρορό αβιλό = ο 
πεθερούλης µου ήρθε. 
πείθω (µετβ. ρ.): κα(ν)ντϋρίαβ 
 π.χ. κα κα(ν)ντϋρίαβ λε τε αβέλ = 
θα τον πείσω να έρθει. 
πειθώ: κα(ν)ντϋρµάκο, ο 
 π.χ. (φράση) ο κα(ν)ντϋρµάκο 
σσορό χαλ = η πειθώ κεφάλι τρώει 
(δηλ. έχει µεγάλη δύναµη στο να 
µεταβάλει την απόφαση, τη γνώµη 
κάποιου-ας), (φράση) ο 
κα(ν)ντϋρµάκο τζανές σο κερέλ ε 
µανουσσέ! = η πειθώ ξέρεις τι κάνει 
τον άνθρωπο! (δηλ. µπορεί να κάνει 
πράγµατα που δεν ήθελε πριν, όταν 
βρίσκεται υπό την επιρροή της 
πειθώς). 
πείνα: µποκ, η 
 π.χ. κάνα ντελ λε η µποκ α(ν)ντέ 
λεσκό σσορό, σα αγκαντάλ κερέλ = 
όταν του δίνει η πείνα στο κεφάλι, 
όλο έτσι κάνει (δηλαδή φέρεται 
παράλογα), µουλόµ ε µποκχάταρ = 
πέθανα (ψόφησα) από την πείνα. 
 (υποκ.) µποκχορί, η. 
πειναλέος (επίθ.): µποκχαλό, -ι (= 
νηστικός, πεινασµένος) 
 π.χ. ζάλακ παρέ ντικχλά ο 
µποκχαλό, µπαριπέ µπικινέλ = λίγα 
λεφτά είδα ο πειναλέος, 
µεγαλοσύνη πουλάει. (βλ. και 
πεινασµένος). 
πεινασµένος (επίθ.): µποκχαλό,-ί 
 π.χ. µποκχαλό σι ο χουρντό, 
ο(ν)ντάν ροβέλ = πεινασµένο είναι 
το µωρό, γι’ αυτό κλαίει, (µτφ.) 
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µποκχαλό παρένγκε σαν = 
πεινασµένος για λεφτά είσαι. 
 Αντίθ. τσαϊλό = χορτάτος. 
πεινώ (αµετβ. ρ.): µποκχάβαβ και 
µποκχάαβ 
 π.χ. ντέµινγκ χαλάν, πάλε 
µποκχάιλαν; = πριν από λίγο 
έφαγες, πάλι πείνασες;, 
µποκχάιλοµ, τχο µανγκέ τε χαβ = 
πείνασα, βάλε µου να φάω. 
 Αντίθ. τσαϊλιάβ = χορταίνω 
(αµετβ.). 
πείραγµα (α): ασταρντιπέ, ο. 
πείραγµα (β): ντοκουνµάκο, ο. 
πειράζει (απρόσ.ρ.): ντοκουνίορ 
 π.χ. ντοκουνίορ λέσκε καγιά ζουµί 
= τον πειράζει αυτό το φαγητό. 
πειράζω (α) (αµετβ. ρ.): 
αστάρντιαβ (κυριολ. πιάνοµαι). 
 π.χ. σόσκε αστάρντος λέσα; = γιατί 
τον πειράζεις; (κατά λέξη: γιατί 
πιάνεσαι µ’αυτόν;) 
 (βλ. και πιάνοµαι, κρατιέµαι). 
πειράζω (β) (µετβ. ρ.): ντοκουνίαβ 
 π.χ. µε νι ντοκουνίαβ λέσκε = εγώ 
δεν τον πειράζω. 
πείσµα: ινάτο, ο 
 π.χ. χαλά λα λακό ινάτο = την 
έφαγε το πείσµα  της, ο µπουτ ινάτο 
σσορό χαλ = το πολύ πείσµα κεφάλι 
τρώει (κάνει ζηµιά, καταστρέφει). 
πεισµατάρης (επίθ.): ινα(τ)τσίο,-
ίκα 
 π.χ. µπουτ ινα(τ)τσίο σαν = πολύ 
πεισµατάρης είσαι. 
πεισµατικός: (βλ. πεισµατώδης). 
πεισµατώδης (επίθ.): ινατέσκο, -ι. 
πεισµώνω (α) (αµετβ. ρ.): ινάτο-
κεράβ (= πείσµα κάνω). 
πεισµώνω (β) (αµετβ. ρ.): ινάτο-
τζαβ (= πείσµα πάω) 
 π.χ. σόσκε τζας µάνσα ινάτο; = 
γιατί πεισµώνεις µαζί µου; (κατά 
λέξη γιατί πας µε µένα πείσµα;) 
πελαργός: λέλεκο, ο 

 π.χ. χα εµπούκα, κι κορ σαρ 
λελεσέσκι κερντιλί = φάε λίγο, ο 
λαιµός σου σαν του πελαργού έγινε. 
 (υποκ.) λελεκίσι, ο. 
πελαργοφωλιά (α): λελεκέσκι-
ουβάβα, η (= πελαργού φωλιά). 
πελαργοφωλιά (β): λελεκένγκι-
ουβάβα, η (= πελαργών φωλιά). 
πελάτης (α): µυσστυρύο, (τα υ 
προφ. όπως το γαλλικό u, σ.α. 
θαµώνας) 
 π.χ. σίλε µπουτ µυσστυρύα = έχει 
πολλούς πελάτες (πελάτισσα = 
µυσστυρύκα, η). 
πελάτης (β): πελάτι και πελάτις, ο  
 π.χ. νά κα χάστουτ ε πελατένσα = 
δεν θα µαλώνεις µε τους πελάτες. 
πελέκηµα: τοβερέσα-τσχινιπέ, ο (= 
µε πελέκι κόψιµο). 
πελέκι: (βλ. τσεκούρι.). 
πελεκώ (µετβ. ρ.): τοβερέσα-
τσχινάβ (= µε πελέκι κόβω). 
πελελάδα: (βλ. παλαβωµάρα). 
πελελός: (βλ. παλαβός). 
πέλµα: ταµπάνο, ο 
 Συνών. πατούµ = πατούσα. 
πελώριος (α) (επίθ.): γκαέτ-
µπαρό,-ί (= υπέρ µεγάλος). 
 (βλ. και τεράστιος). 
πελώριος (β) (επίθ.): µπουτ-
µπαρό,-ί (= πολύ µεγάλος). 
πέµπτος (τακτ. αριθµ. επίθ.): 
πα(ν)τσουτνό,-ί και πα(ν)τζουτνό,-ί. 
πένα (έγχορδου µουσικού 
οργάνου): πένα, η 
 π.χ. χασαρντόµ ε τσαλγκιάκι πένα 
= έχασα την πένα του µπουζουκιού. 
πέναλτι: µπέναλτι, ο 
 π.χ. µπέναλτι σας καβά = πέναλτι 
ήταν αυτό. 
πενήντα (άκλ. απόλ. αριθµητ.): 
πί(ν)ντα. 
πενηνταράκι: πι(ν)ντάνγκι, η 
 π.χ. τζαβ τε παβ εκ πι(ν)ντάνγκι 
ρακία = πάω να πιω ένα 
πενηνταράκι ούζο. 
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 (βλ. και πενηντάρικο). 
πενηντάρικο: πι(ν)ντάνγκο, ο και 
πι(ν)ντάνγκι, η. 
πένθος: γιάσι, ο 
 Αντίθ. σεβινµέκο = χαρά, 
σσε(ν)νίκο = χαρά. 
πενθώ (µετβ. και αµετβ. ρ.): γιάσι-
ασταράβ (= πένθος κρατώ). 
 π.χ. γιάσι-ασταρέλ πε ροµέσκε = 
πενθεί τον άνδρα της. 
 Συνών. ροβάβ = κλαίω. 
 Αντίθ. σεβινίαβ = χαίροµαι. 
πένσα (α): κερπεντένο, ο 
 π.χ. κάι ο κερπεντένο; = πού είναι 
η πένσα; 
 (υποκ.) κερπεντενίσι, ο. 
πένσα (β): πένσα, η 
 π.χ. του λιάν η πένσα; = εσύ πήρες 
την πένσα; 
πεντακάθαρος (άκλ. επίθ.): µπουτ-
τεµίζι (= πολύ καθαρός) και (άκλ. 
επίθ.) επτέν-τεµίζι (= εντελώς 
καθαρός) (σ.α. ολοκάθαρος) 
πεντακοσάρικο: πάνσσελένγκο, ο 
και πάνσσελένγκι, η 
 π.χ. ντε µαν εκ πάνσσελένγκο = 
δώσ’ µου ένα πεντακοσάρικο. 
πεντακόσια (αριθµητ.): πάνσσελ. 
πεντακοσιοστός (τακτ. αριθµ. 
επίθ.): παντζεσσελουτνό,-ί 
πεντάλ: πεντάλι, ο 
 π.χ. ικλιλό ε βελεπσικάκο πεντάλι 
= βγήκε του ποδηλάτου το πεντάλ. 
πεντάλεπτος (επίθ.): παντσ-
ντακαβένγκο, -ι και παντζέ-
ντακαβένγκο, -ι. 
πεντάχρονος (επίθ.): 
παντζέµπροσσένγκο,-ι και 
παντζέµπρεσσένγκο,-ι. 
πέντε (άκλ. απόλ. αριθµητ.): 
παντσ 
 π.χ. παντσ τζενέ = πέντε άτοµα. 
πεντηκοστός (τακτ. αριθµ. επίθ.): 
παντζεντεσσουτνό,-ί και 
πι(ν)ντουτνό,-ί. 

πεντοχίλιαρο: παντζοµιλάνγκο και 
παντζεµιλάνγκο, ο. 
πέος: καρ, ο 
 (υποκ.) καρορό, ο. 
πέπλο: ντοβάκο και µπούλο, ο. 
πεπονάκι: καβουνίσι και χϋτσϋρίσι, 
ο. 
πεπόνι: καβούνο και χϋτσΰρι, ο 
 π.χ. µπουτ γκουγκλό σι ο καβούνο 
= πολύ γλυκό είναι το πεπόνι. 
πεπονίσιος (επίθ.): καβουνέσκο, -ι. 
πεπονόφλουδα: καβουνέσκι- 
κόζζα, η. 
πεπρωµένο (α): κϋσµέτι, ο (κυριολ. 
τύχη) 
 π.χ. καβά σας λεσκό κϋσµέτι = 
αυτό ήταν το πεπρωµένο του. 
 (κϋσµέτι σ.α. τυχερό παιχνίδι). 
πεπρωµένο (β): γιαζία, η (σ.α. 
γραφτό) 
 π.χ. µι γιαζία σας τε σΰρνταβ! = το 
πεπρωµένο µου ήταν να τραβήξω 
(υποφέρω)!, σο ντα τε κερέλ ο 
µανούςς κατάρ πι γιαζία νασστί 
νασσέλ = ό,τι και να κάνει ο 
άνθρωπος από το πεπρωµένο του 
δεν µπορεί να ξεφύγει 
(γιαζία, η κυριολ. γράµµα (πληθ. 
γιαζίε, ε) π.χ. σο κερέλ, κερέλ η 
γιαζία = ό,τι κάνει, κάνει το γράµµα 
(η µόρφωση), ζάλακ νταά σικνέ κερ 
κε γιαζίε = λίγο πιο µικρά κάνε τα 
γράµµατά σου, (φράση µαθητών 
δηµοτικού) τζαβ κχερέ τε κεράβ µε 
γιαζίε = πάω στο σπίτι να κάνω τα 
γράµµατά µου (τα µαθήµατά µου). 
πέρα (τοπ. επίρρ.): κορίκ, 
κορινγκά, κορίνγκ και κορίνγκα 
(κυριολ. κατά ‘κει) 
 π.χ. κερ κορίνγκα κι τζιγκάρα = 
κάνε πέρα το τσιγάρο σου. 
 Αντίθ. καρίκ, καρίνγκα, καρινγκά = 
κατά ‘δω. 
πέρα (επίρρ.): µπασσά 
 π.χ. σαρ ικλές µπασσά καλέ 
παρένσα; = πώς βγαίνεις πέρα µ’ 



 341

αυτά τα λεφτά;, εκ Ντελ τζανέλ σαρ 
ικλάβ τούσα µπασσά! = ένας Θεός 
ξέρει πώς βγαίνω µε σένα πέρα! 
(δηλ. πώς σε ανέχοµαι). 
πέραση: νακχιπέ, ο (= πέρασµα) 
 π.χ. καλέ µανγκινέν νάι λεν 
νακχιπέ κάι καλά µαλάβε = αυτά τα 
εµπορεύµατα δεν έχουν πέραση σ’ 
αυτές τις γειτονιές. 
πέρασµα: νακχαηπέ και νακχιπέ, ο 
 (νακχιπέ σ.α. διάβαση). 
 (νακχαηπέ σ.α. κατάποση, 
προσπέραση, ξεπέρασµα). 
περασµένος (α) (µτχ.): νακχαντό,-ί 
 π.χ. ο νακχαντό κουρκό = η 
περασµένη εβδοµάδα, νακχαντό σι 
ο τχαβ α(ν)ντί σουβ = περασµένη 
είναι η κλωστή µες στη βελόνα, ε 
νακχαντέ µπροσσά = τα περασµένα 
χρόνια (σ.α. ξεπερασµένος). 
περασµένος (β) (µτχ.): 
νακχαντι(ν)ντό, -ί (σ.α. 
ξεπερασµένος). 
περαστικός (επίθ. και ουσ.): 
νακχουτνό, -ί (σ.α. διαβάτης). 
περβάζι: περβάζι, ο. 
περιβάλλον: (βλ. περίγυρος.). 
περιβόητος: (βλ. παινεµένος, 
ακουστός). 
περιβολάρης: µπατσετζίο, ο (σ.α. 
µανάβης, πλανόδιος µανάβης), θηλ. 
µπατσετζίκα, η. 
περιβολίσιος (επίθ.): 
µπατσαβάκο,-ι. 
περιβόλι: µπατσάβα, η 
 π.χ. κατάρ µι µπατσάβα σι καλά 
ντοµάτε = από το περιβόλι µου 
είναι αυτές οι ντοµάτες. 
 (υποκ.) µπατσαβίσα, η. 
περιγέλασµα: πρασαηπέ, ο 
 (βλ. και κοροϊδία, εµπαιγµός). 
περιγελαστικός (επίθ.): 
πρασαη(ν)ντό,-ί και πρασαηκανό, -ί 
 π.χ. πρασαη(ν)ντέ όρµπε = 
περιγελαστικά λόγια. 

 (βλ. και κοροϊδευτικός, 
εµπαιχτικός). 
περίγελος: ρεζίλι, ο (κυριολ. 
ρεζίλης, ρεζίλι, το), θηλ. ρεζίλκα, η 
(κυριολ. ρεζίλισσα) 
 π.χ. ε ντουνιαβάκε ρεζίλα 
κερντιλαµούς = του κόσµου οι 
περίγελοι γίναµε (βλ. και ρεζίλης, 
ρεζίλι, το). 
περιγελώ (µετβ. ρ.): πρασάβ 
 π.χ. σα η ντουνιάβα πρασάλ τουτ = 
όλος ο κόσµος σε περιγελά. 
 (βλ. και κοροϊδεύω, εµπαίζω). 
περιγράφω (προφορικά): (βλ. 
λέω). 
περίγυρος: τρουγιαλιπέ, ο 
περιδέραιο: γκερντάνο, ο 
 π.χ. σσουκάρ σι κο γκερντάνο = 
ωραίο είναι το περιδέραιό σου. 
 (βλ. και κολιέ). 
περιεχόµενο: α(ν)ντριπέ, ο (= 
εσωτερικό, το) (από το α(ν)ντρέ = 
µέσα). 
περιµένω (α) (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
ασιγκιαράβ και ασσουγκιαράβ 
 π.χ. κα ασιγκιαράβ τουτ = θα σε 
περιµένω, κας ασιγκιαρές; = ποιον 
περιµένεις;, ασσουγκιαράβ ο τιρένο 
= περιµένω το τρένο, ασιγκιαρντέµ 
τουτ, σόσκε ιν αβιλάν; = σε 
περίµενα, γιατί δεν ήρθες;, ο 
µανγκιπέ αβέλ, κάνα ιν ασιγκιαρές 
λες = η αγάπη έρχεται, όταν δεν την 
περιµένεις. 
 (βλ. και αναµένω, προσδοκώ). 
περιµένω (β) (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
µπεκλέαβ  
 π.χ. κα µπεκλέαβ τουτ τε αβές = θα 
σε περιµένω να έρθεις. 
περιµένω (γ) (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
βαρντισαράβ (σ.α. αναµένω, 
προσδοκώ, καρτερώ, προσµένω, 
φρουρώ) 
 π.χ. µε τζαβ κοτέ τε βαρντισαράβ 
τουτ = εγώ πάω εκεί να σε 
περιµένω, βαρντισαρέν λεσκό κχερ 
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ε σσεραλέ = φρουρούν το σπίτι του 
οι αστυνοµικοί. 
περίοδος: ζαµάνο, ο (κυριολ. 
χρόνος, καιρός, εποχή) 
 π.χ. καβά ζαµάνο νάι αµέν µπουτ 
µπουκί = αυτήν την περίοδο δεν 
έχουµε πολλή δουλειά. 
περίοδος (τα έµµηνα): πόγκι, η 
 π.χ. αβιλί λακί πόγκι, νάι κχαµνί = 
ήρθε η περίοδος της, δεν είναι 
έγκυος. 
περιουσία: µανγκίν, ο (= 
εµπόρευµα, προϊόν) 
 π.χ. κιρνό µανγκίν σι ντα κερές 
κουµά(ν)ντα; = δικιά σου περιουσία 
είναι και κάνεις κουµάντο; 
περιοχή: τχαν, ο 
 π.χ. µπουτ σαπά σι κάι καβά τχαν = 
πολλά φίδια έχει αυτή η περιοχή. 
 (βλ. και τόπος, µέρος, οικόπεδο, 
θέση). 
περίπαιγµα: µαϊτάπο και µαϊτάπι, ο 
(σ.α. χλευασµός) 
 π.χ. µαϊταπέσκο µανούςς σοµ µε; = 
για περίπαιγµα άνθρωπος είµαι εγώ; 
 Συνών. πρασαηπέ = κοροϊδία, 
εµπαιγµός, περιγέλασµα, νταλγκάβα 
= κοροϊδία (οµόηχο νταλγκάβα = 
κύµα). 
περιπαίζω (µετβ. ρ.): µαϊτάπο-
κχελάβ και µαϊτάπι-κχελάβ (= 
περίπαιγµα παίζω) 
 π.χ. σόσταρ κχελές-µαϊτάπο ε 
πφουρέ ροµέσα; = γιατί περιπαίζεις 
το γέρο άνθρωπο; (σ.α. χλευάζω) 
 Συνών. πρασάβ = κοροϊδεύω, 
περιγελώ, εµπαίζω, νταλγκάβα-
κχελάβ = κοροϊδεύω. 
περιπαικτικός (επίθ.): µαϊταπέσκο, 
-ι 
 π.χ. µαϊταπέσκε πφερασά = 
περιπαικτικά λόγια. 
περίπατος: πφιριπέ, ο 
 π.χ. τζαβ πφιριµάσκε = πάω για 
περίπατο, ινγκαράβ ε χουρντέν 

πφιριµάσκε = πηγαίνω τα παιδιά 
περίπατο. 
 (βλ. και περπάτηµα, γύρα, βόλτα). 
περιποίηση (α): λατσχαριπέ, ο 
 π.χ. ο λατσχαριπέ ε µπαλένγκο = η 
περιποίηση των µαλλιών. 
 (βλ. και καλυτέρευση, βελτίωση, 
διόρθωση, ετοιµασία, γιατρειά). 
 (λατσχαριπέ κυριολ. καλυτέρευση). 
περιποίηση (β): ιχτιµπάρι, ο 
 π.χ. ιχτιµπάρι µανγκέν ε 
λουλουγκιά = περιποίηση θέλουν τα 
λουλούδια, ιχτιµπάρι µανγκέλ ο 
κχερ = περιποίηση θέλει το σπίτι. 
περιποιούµαι (α) (µετβ. ρ.): 
λατσχαράβ 
 π.χ. λατσχαράβ µο µούι = 
περιποιούµαι το πρόσωπό µου. 
 (βλ. και καλυτερεύω (µετβ.), 
βελτιώνω, διορθώνω, ετοιµάζω, 
γιατρεύω). 
 (λατσχαράβ κυριολ. καλυτερεύω 
(µετβ.)). 
περιποιούµαι (β) (µετβ. ρ.): 
ιχτιµπάρι-κεράβ (= περιποίηση 
κάνω) 
 π.χ. ιχτιµπάρι-κεράβ µε 
µισαφιρένγκε = περιποιούµαι τους 
φιλοξενούµενούς µου. 
περιποιηµένος (µτχ.): 
λατσχαρντό,-ί 
 π.χ. σας βουραντό ντα λατσχαρντό 
= ήταν ντυµένος και περιποιηµένος. 
 (βλ. και βελτιωµένος, 
διορθωµένος, έτοιµος). 
 (λατσχαρντό κυριολ 
καλυτερευµένος*). 
περιπτεράς: µπαράνκατζίο, ο και 
θηλ. µπαράνκατζίκα, η. 
περίπτερο: µπαράνκα, η (σ.α. 
παράγκα) 
 π.χ. τζαβ κάι µπαράνκα, τε κινάβ 
τζιγκάρε = πάω στο περίπτερο, να 
αγοράσω τσιγάρα. 
περίσσευµα: αρτµάκο, ο. 
περισσεύω (α) (αµετβ. ρ.): αρτίαβ 
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 π.χ. αρτίορ εµπούκα ζουµί; = 
περισσεύει λίγο φαγητό; 
περισσεύω (β) (αµετβ. ρ.): ατσχάβ 
(κυριολ. µένω, στέκοµαι, σταµατώ 
αµετβ., παύω αµετβ., διαµένω, 
παραµένω) 
 π.χ. τε ατσχιλί ζάλακ ζουµί, 
τσχούλα ε τζουκελέσκε τε χαλ = αν 
περίσσεψε λίγο φαγητό, ρίξτο στο 
σκυλί να φάει. 
περισσότερος (α) (άκλ. επίθ.): 
νταάµπουτ (= πιο πολύ, πιο πολύς, 
πιο πολλά, πιο πολλοί, πιο πολλές) 
 π.χ. νταάµπουτ καλέσταρ νασστί 
κερντόλας = περισσότερο απ’ αυτό 
δεν µπορούσε να γίνει. 
 Αντίθ. νταάεµπουκα = λιγότερος. 
περισσότερος (β) (άκλ. επίθ. και 
επίρρ.): φαζλά  
 π.χ. φαζλά σι α(ν)ντρέ = 
περισσότερο έχει µέσα. 
(βλ. και παραπάνω, παραπανίσιος). 
περιστέρα (α): γκιουβερτζίνκα, η. 
περιστέρα (β): γκυβερτζίνκα, η (το 
υ προφ. όπως το γαλλικό u). 
περιστεράκι (α): γκιουβερτζινίσι 
και πουρου(µ)µπορό, ο. 
περιστεράκι (β): γκυβερτζινίσι, ο 
(το υ προφ. όπως το γαλλικό u). 
περιστέρι (α): γκιουβερτζίνο και 
πουρού(µ)µπο, ο. 
περιστέρι (β): γκυβερτζίνο, ο (το υ 
προφ. όπως το γαλλικό u). 
περιστερίσιος (α) (επίθ.): 
γκιουβερτζινέσκο,-ι 
 π.χ. γκιουβερτζινένγκε αρνέ = 
περιστερίσια αβγά. 
περιστερίσιος (β) (επίθ.): 
γκυβερτζινέσκο, -ι (το υ προφ. 
όπως το γαλλικό u) 
 π.χ. γκυβερτζινένγκε πφακιά = 
περιστερίσια φτερά. 
περιστρέφοµαι (αµετβ. ρ.): 
ιρισάαβ (κυριολ. αµετβ. γυρίζω). 
περιστρέφω (µετβ. ρ.): ιρισαράβ 
(κυριολ. µετβ. γυρίζω). 

περιστροφή: ιρισαηπέ, ο (σ.α. 
γυρισµός, επιστροφή) 
 π.χ. ε πφουϊάκο ιρισαηπε = της γης 
η περιστροφή. 
περίστροφο: ταπάντζα, η. 
περιτοµή: συνέτι, ο (το υ προφ. 
όπως το γαλλικό u) και σουνέτι, ο. 
περιττός (άκλ. επίθ.): φαζλά (βλ. 
και παραπάνω, παραπανίσιος) 
 π.χ. φαζλά πφερασά νι κα πφενές = 
περιττά λόγια δε θα λες. 
περίφηµα: (βλ. υπέροχα). 
περίφηµος (επίθ.): ασσαρντό,-ί (= 
παινεµένος) 
 Συνών. ασσου(ν)ντό = ξακουστός, 
ακουστός. 
περιφράζω (α) (µετβ. ρ.): σαρίαβ 
(= τυλίγω). 
 π.χ. σαρίαβ µι αβλία = περιφράζω 
την αυλή µου. 
περιφράζω (β) (µετβ. ρ.): 
πφά(ν)νταβ (κυριολ. κλείνω, δένω, 
φυλακίζω, σ.α. κουµπώνω, 
βουλώνω, τυλίγω) 
 π.χ. κα πφά(ν)νταβ η αβλία τελέσα 
= θα περιφράξω την αυλή µε σύρµα 
(συρµατόπλεγµα) 
περίφραξη (α): σαρµάκο, ο (= 
τύλιγµα) 
περίφραξη (β): πφα(ν)ντιπέ, ο 
(κυριολ. κλείσιµο, δέσιµο, φυλακή, 
φυλάκιση, σ.α. κούµπωµα, 
βούλωµα) 
περνιέµαι (αµετβ. ρ.): νακχάντιαβ 
(σ.α. ξεπερνιέµαι, µεταβιβάζοµαι) 
 π.χ. σαρ κα νακχάντολ κοτέ 
α(ν)ντρέ; = πώς θα περαστεί εκεί 
µέσα; (δηλ. µε ποιον τρόπο) 
 (βλ. και ξεπερνιέµαι, 
µεταβιβάζοµαι) 
περνώ (αµετβ. ρ.): νακχάβ 
 π.χ. κα νακχάβ κοτάρ αβγκιέ = θα 
περάσω σήµερα από ‘κει, νι νακχλό 
ο πόστατζίο = δεν πέρασε ο 
ταχυδρόµος, σο νακχέλ κατάρ µο 
βας κα κεράβ = ό,τι περνάει από το 
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χέρι µου θα κάνω, σο νακχέλ 
µπιστάρντολ = ό,τι περνάει 
ξεχνιέται, κα νακχέλ η ντουκ, νά 
τρασσά = θα περάσει ο πόνος, µη 
φοβάσαι. 
 (νακχάβ σ.α. διαβαίνω). 
περνώ (µετβ. ρ.): νακχαβάβ 
 π.χ. νακχαβάβ ο τχαβ  α(ν)ντί σουβ 
= περνάω την κλωστή µες στη 
βελόνα, νακχαβάβ η ανγκρουσνί 
α(ν)ντί µι νάι = περνάω το 
δαχτυλίδι στο δάχτυλό µου, 
νακχαβάβ τουτ κάι νασσιπέ = σε 
περνάω στο τρέξιµο. 
 (νακχαβάβ σ.α. ξεπερνώ, 
προσπερνώ, καταπίνω). 
περούκα: περούκα, η 
 π.χ. περούκα βουραβέλ = περούκα 
φοράει. 
περπάτηµα: πφιριπέ, ο 
 π.χ. κατάρ ο µπουτ πφιριπέ µε 
τσανγκά ντουκχαέ = απ’ το πολύ 
περπάτηµα πόνεσαν τα πόδια µου, 
(µτφ.) κο σσορό κα χαλ καβά 
πφιριπέ = το κεφάλι σου θα φάει 
αυτό το περπάτηµα (δηλ. οι πολλές 
βόλτες, τα ξενύχτια) (σ.α. 
περίπατος, βόλτα, γύρα). 
περπατηµένος (µτχ. ως επίθ.): 
πφιραντό,-ί και πφιρντό, -ί (σ.α. 
κυκλοφορηµένος) 
 π.χ. πφιρντό σι, µπουτ τζανέλ = 
περπατηµένος είναι, πολλά ξέρει. 
 (πφιρντό (µτφ.) = έµπειρος και 
πφιραντό µτφ. = έµπειρος). 
περπατιέµαι (αµετβ. ρ.): 
πφιράντιαβ και πφιρντιάβ  
 π.χ. ιν πφιράντολ καβά ντροµ, 
πφερντό µπαρά σι = δεν 
περπατιέται αυτός ο δρόµος, 
γεµάτος πέτρες είναι. 
περπατώ (αµετβ. ρ.): πφιράβ 
 π.χ. (στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«σικλιάρ µαν τε µανγκάβ» (= µάθε 
µε ν’ αγαπώ)) σικάβ µανγκέ ο 
ντροµ ε µανγκιµάσκο, τζι τε µεράβ 

λε τε πφιράβ = δείξε µου τον δρόµο 
της αγάπης, µέχρι να πεθάνω αυτόν  
να περπατώ. 
 (βλ. και αµετβ. κυκλοφορώ, 
γυρολογώ). 
περπατώ (µετβ. ρ.): (βλ. 
κυκλοφορώ (µετβ.)). 
πέρσι (επίρρ.): πέρσι 
 π.χ. πέρσι αβιλόσας, νι τζανάβ άµα 
κ’ αβέλ καβά µπροςς = πέρσι είχε 
έρθει, δεν ξέρω αν θα ‘ρθει φέτος, 
πέρσι νταά µπουτ µπουκί σας αµέν 
= πέρσι πιο πολλή δουλειά είχαµε. 
 Αντίθ. καβά-µπροςς = φέτος. 
περσινός (επίθ.): περσουτνό, -ί και 
περσιτνό, -ί 
 π.χ. ο περσουτνό µιλάι = το 
περσινό καλοκαίρι. 
πέσιµο: περιπέ, ο (σ.α. πτώση) 
 π.χ. τε ντικχέσας σαό περιπέ 
κερντά! = να έβλεπες τι πέσιµο 
έκανε! 
 Αντίθ. βαζντιπέ = σήκωµα. 
πεσµένος (µτχ.): περαντό,-ί 
 (σ.α. γκρεµισµένος, 
κατεδαφισµένος) 
 π.χ. ρακχαντόµ λε περαντό τελέ = 
τον βρήκα πεσµένο κάτω. 
πέταγµα: ουτσµάκο, ο 
 π.χ. ο ουτσµάκο ε τσιρικλένγκο = 
το πέταγµα των πουλιών. 
 (ουτσµάκο σ.α. πτήση). 
πετάγοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
τσχάµαν (= ρίχνω τον εαυτό µου, 
ρίχνοµαι) (σ.α. πηδώ) 
 π.χ. κα τσχάµαν τζι κχερέ ντα κα 
ιρισάαβ = θα πεταχτώ µέχρι το 
σπίτι και θα γυρίσω. 
πετάγοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
τσχουτιάβ, τσχουτισάαβ και 
τσχουτί(ν)ντιαβ  
 π.χ. χαν σα η ζουµί τε να 
τσχουτί(ν)ντολ τζάµπα = φάτε όλο 
το φαγητό να µην πεταχτεί άδικα, νι 
χαλά κχόνικ, τσχουτιλέ ε χαµάτα = 
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δεν έφαγε κανείς, πετάχτηκαν τα 
φαγητά (κυριολ. ρίχνοµαι). 
πεταλάς: πεταλτζίο, ο. 
πέταλο (α): νάλι, ο. 
πέταλο (β): πέταλο, ο 
 π.χ. ε γκραστέσκο πέταλο = το 
πέταλο του αλόγου. 
πεταλούδα: παπουρούγκα, η 
 π.χ. ε χουρντέ κχελέν ε 
παπουρουγκένσα = τα παιδιά 
παίζουν µε τις πεταλούδες. 
πεταλουδίτσα: παπουρουγκίσα, η. 
πεταλουργός: (βλ. πεταλάς). 
πετάλωµα: ναλαριπέ, ο. 
πεταλωµένος (µτχ.): ναλαρντό, -ί 
 Αντίθ. µπιναλαρντό = απετάλωτος. 
πεταλώνω (µετβ. ρ.): ναλαράβ. 
πέταµα: τσχουηπέ, ο (= ρίξιµο) 
 π.χ. καγιά λαστίκα τσχουηµάσκε σι 
= αυτό το λάστιχο είναι για πέταµα, 
(φράση) (µτφ.) νάι µαν 
τσχουηµάσκε παρέ = δεν έχω για 
πέταµα λεφτά. 
πεταµένος (µτχ.): τσχουντό,-ί (= 
ριγµένος). 
πετεινάρι: µπασσνορό, ο. 
πετεινός: µπασσνό, ο 
 π.χ. ο µπασσνό ικλιλό οπρά κχαϊνί 
= ο πετεινός ανέβηκε πάνω στην 
κότα. 
πετιέµαι: (βλ. πετάγοµαι). 
πετιµέζι: πετµέζι, ο 
 π.χ. πετµέζι κερντάν η καϊάβα = 
πετιµέζι έκανες τον καφέ (δηλ. 
πολύ γλυκό). 
πέτρα: µπαρ, ο 
 π.χ. (φράση) τε τζάβαταρ κατάρ, 
µπαρό µπαρ κα τσχαβ παλά 
µά(ν)ντε = αν φύγω από δω, µεγάλη 
πέτρα θα ρίξω πίσω µου. 
πετραδάκι: µπαρορό, ο (οµόηχο 
µπαρορό = µεγαλούτσικος) 
 Αντίθ. µπαρό-µπαρ = κοτρόνα. 
πετρέλαιο: γκάζι, ο 
 π.χ. πι(ν)ντί ε γκαζέσκο φιάτο = 
ανέβηκε η τιµή του πετρελαίου. 

πέτρινος (επίθ.): µπαραλό,-ί. 
πετροβόληµα (α): µπαρά-
τσχουηπέ, ο (= πέτρες ρίξιµο). 
πετροβόληµα (β): µπαρένγκο-
τσχουηπέ, ο (= ρίξιµο πετρών). 
πετροβολώ (µετβ. ρ.): µπαρά- 
τσχαβ (= πέτρες ρίχνω). 
πετρογκάζ: πετρογκάζι και 
πετρογκάζ, ο 
πετρόδροµος: µπαραλό-ντροµ, ο 
 Αντίθ. ποσσαλό-ντροµ = 
χωµατόδροµος 
πετροπόλεµος: µπαρένσα-
τσινγκάρ, η (µπαρένσα = µε πέτρες, 
τσινγκάρ, η = καβγάς, πόλεµος, 
διαµάχη, φασαρία, φιλονικία) 
πετρότοπος: µπαραλό-τχαν, ο 
πετρώδης: (βλ. πέτρινος) 
πετρώνω (αµετβ. ρ.): µπαρ-
κερντιάβ (= πέτρα γίνοµαι) 
 π.χ. µπαρ-κερντιλό ο τσιµέ(ν)το = 
πέτρωσε το τσιµέντο 
πετρώνω (µετβ. ρ.): µπαρ-κεράβ 
(= πέτρα κάνω) 
 π.χ. µο γκι µπαρ-κεράβ ντα νι 
ροβάβ ανγκλά χουρντέ = πετρώνω 
την ψυχή µου και δεν κλαίω 
µπροστά στα παιδιά, (κατάρα) µπαρ 
τε κερέλ τουτ ο Ντελ κάι χας 
µπανγκέστε σοβέλ = να σε 
πετρώσει ο Θεός, που ορκίζεσαι 
στραβά (ψεύτικα). 
πετρωτός: (βλ. πέτρινος). 
πέτσα: προύζζα, η 
 π.χ. µπεενίορ τε χαλ ε κχαϊνάκι 
προύζζα = του αρέσει να τρώει την 
πέτσα απ’ το κοτόπουλο. 
 (υποκ.) προυζζορί και προυζζίσα, 
η. 
πετσέτα: µπεσσκίρι, ο και πετσέτα, 
η 
 π.χ. λε η πετσέτα ντα κόστουτ =  
πάρε την πετσέτα και σκουπίσου. 
πετσετούλα: µπεσσκιρίσι, ο και 
πετσετίσα, η. 
πετσί: µορκχί και µοκχρί, η 
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 (βλ. και δέρµα). 
 (υποκ.) µορκχιορί, η. 
πέτσινος (επίθ.): µορκχιάκο,-ι 
 (βλ. και δερµάτινος). 
πετώ (αµετβ. ρ.) (για πουλιά, 
αεροπλάνα, κ.τ.λ.): ουτσούιαβ 
(προφ. µε συνίζηση ια) 
 π.χ. (µτφ.) µπουτ ουτσούιος 
ντικχάβ, αµά σαρ τσιρικλί κα περές 
= πολύ πετάς βλέπω, αλλά σαν 
πουλί θα πέσεις. 
πετώ (µετβ. ρ.) (για αντικείµενα): 
τσχαβ (= ρίχνω) 
 π.χ. τσχαβ ε γκιουρµπάβε = πετώ 
τα σκουπίδια. 
πεύκο: πέφκο, ο (πληθ. πέφκε, ε) 
 π.χ. τζας κάι πέφκε = πάµε στα 
πεύκα. 
πέφτω (αµετβ. ρ.): περάβ 
 π.χ. κα περάβ τελέ κατάρ ο 
τσχι(ν)ντιπέ = θα πέσω κάτω από 
την κούραση, πελί µπουτ η µπουκί 
κάι ντουκιάνο = έπεσε πολύ η 
δουλειά στο µαγαζί (δηλ. 
ελαττώθηκε), πελό κατάρ µοτόρι 
ντα πφαγκιλί λεσκί τσανκ = έπεσε 
από το µηχανάκι και έσπασε το 
πόδι του. 
 Αντίθ. ουσστάβ = σηκώνοµαι. 
πηγαδάκι: χαηνορί, η και 
γκερανίσι, ο. 
πηγάδι: χαήν, η και γκεράνο, ο 
 π.χ. σσουκιλό ο γκεράνο = 
ξεράθηκε το πηγάδι. 
πηγαδίσιος (επίθ.): χαηνάκο,-ι και 
γκερανέσκο,-ι 
 π.χ. γκερανέσκο παΐ = πηγαδίσιο 
νερό. 
πηγαιµός: τζιιπέ, ο 
 Αντίθ. αβιπέ = ερχοµός. 
πηγαινοέρχοµαι (αµετβ. ρ.): τζάβ-
αβάβ 
 π.χ. λεσκί γκογκί τζαλ-αβέλ = το 
µυαλό του πηγαινοέρχεται (αλλάζει 
συνέχεια αποφάσεις). 
πηγαίνω (αµετβ. ρ.): τζαβ 

 π.χ. τζαβ κάι µπουκί = πηγαίνω στη 
δουλειά, τζαβ κχερέ = πάω σπίτι, 
κάι τζας; = πού πας; τζαβ κάι σχο- 
λίο = πηγαίνω στο σχολείο, κα τζαβ 
ντροµ αγκιές, νά µορµισάρ = θα 
πάω δρόµο σήµερα, µη γκρινιάζεις. 
πηγαίνω (µετβ. ρ.): ινγκαράβ και 
ινγκιαράβ (= πηγαίνω κάτι, 
κάποιον, κάποια) 
 π.χ. ινγκαρντέ λε κάι ντοκτόρι = 
τον πήγαν στο γιατρό, τε ινγκαράβ 
τουτ κχερέ; = να σε πάω στο σπίτι;, 
κάι ινγκαρές καλά µανγκινά; = πού 
πηγαίνεις αυτά τα εµπορεύµατα; 
(σ.α. οδηγώ (κάποιον, κάτι), 
µεταφέρω). 
πάει (απρόσ. ρ.): τζαλ 
 π.χ. τζαλ τούκε καγιά α(ν)τεράβα = 
σου πάει αυτό το πουκάµισο. 
πηγεµένος (α) (µτχ.): τζι(ν)ντό,-ί 
 Αντίθ. α(ν)ταντό = φερµένος. 
πηγεµένος (β) (µτχ.): ινγκαρντό, -ί 
και ινγκιαρντό, -ί (σ.α. 
µεταφερµένος, οδηγήµενος) 
 Αντίθ. α(ν)ταντό και αταντό = 
φερµένος. 
πηγή: σσούντρα, η 
 (από το σσουντρό = κρύος). 
πήδηµα: χουτιπέ και τσχουηπέ, ο 
 (τσχουηπέ κυριολ. ρίξιµο). 
 (βλ. χουτιπέ στο λήµµα 
αναπήδηµα). 
πηδώ (αµετβ. ρ.): χούταβ και 
τσχάµαν  
 π.χ. χούτελας κατάρ πο σεβινµέκο 
= πηδούσε από τη χαρά του, νταλί 
τσχόστουτ κατάρ; = µπορείς να 
πηδήξεις από ‘δω; 
 (τσχάµαν κυριολ. ρίχνοµαι). 
 (βλ. χούταβ στο λήµµα αναπηδώ). 
πηλός: τσικ, η (= λάσπη). 
 (υποκ.) τσικορί, η. 
πια (α) (επίρρ.): γκαηρΰκ 
 π.χ. νι µανγκάβ τούταρ κχάντσικ 
γκαηρΰκ = δεν θέλω τίποτα από 
σένα πια. 
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πια (β) (επίρρ.): αρτΰκ (σ.α. πλέον) 
 π.χ. νάι σαν σικνό αρτΰκ, µπαριλάν 
= δεν είσαι µικρός πια, µεγάλωσες, 
νι αβέλ βο κατέ αρτΰκ = δεν έρχεται 
αυτός εδώ πια. 
πιάνοµαι (αµετβ. ρ.): αστάρντιαβ 
και ασταράµαν 
 π.χ. αστάρντιλο ο τσορ = πιάστηκε 
ο κλέφτης, (µτφ.) ασταρντάπες 
κατάρ καγιά µπουκί = πιάστηκε απ’ 
αυτή τη δουλειά (δηλ. τα 
οικονόµησε). 
 (αστάρντιαβ (µτφ.) = πειράζω). 
 (αστάρντιαβ σ.α. κρατιέµαι). 
 (ασταράµαν σ.α. συγκρατούµαι, 
κρατιέµαι). 
πιάνω (α) (µετβ. ρ.): ασταράβ 
 π.χ. αστάρ ε χουρντέ κατάρ ο βας = 
πιάσε το παιδί από το χέρι, καζόµ 
παρέ ασταρές α(ν)ντό γκιβέ κατάρ 
καγιά µπουκί; = πόσα λεφτά πιάνεις 
την ηµέρα απ’ αυτή τη δουλειά;, 
ασταρντέλα ε ντουκχά, κα µπιανέλ 
= την έπιασαν οι πόνοι, θα 
γεννήσει. 
 (ασταράβ σ.α. κρατώ, αγγίζω, συ- 
γκρατώ, συλλαµβάνω). 
πιάνω (β) (ενεργ. διαµ.ρ.): 
ασταρνταράβ (= βάζω να πιάσει-
ουν, κάνω να πιαστεί-ούν) (σ.α. 
παγιδεύω) 
 π.χ. κάι ντα τε τζας, κα 
ασταρνταράβ τουτ = όπου και να 
πας, θα βάλω να σε πιάσουν. 
πιάσιµο: ασταριπέ, ο 
 (σ.α. κράτηµα, σύλληψη). 
πιασµένος (µτχ.): ασταρντό,-ί (σ.α. 
κρατηµένος, συλληµένος) 
 (βλ. και κρατηµένος). 
 Αντίθ. µπιασταρντό = άπιαστος. 
πιαστράκι: κΰστϋρµακο, ο (σ.α. 
µανταλάκι) 
 π.χ. µπαλένγκο κΰστϋρµακο = 
πιαστράκι µαλλιών. 
πιατάκι: τσαρορό, ο. 
πιάτο: τσαρό, ο 

 π.χ. χαλαβάβ ε τσαρέ = πλένω τα 
πιάτα. 
πίεση (αίµατος): ρατ, ο (κυριολ. 
αίµα, οµόηχο ρατ = νύχτα) 
 π.χ. πάλε ουσστιλό µο ρατ = πάλι 
σηκώθηκε το αίµα (η πίεση του 
αίµατός) µου. 
πιθαµή: καρΰσσι, ο  
 π.χ. εκ καρΰσσι µπόι σίλε, µπουτ 
τζανέλ = µια πιθαµή µπόι έχει, 
πολλά ξέρει. 
πιθανόν (επίρρ.): γκάλιµπα και 
κάλιµπα  
 π.χ. γκάλιµπα βο τε σι = πιθανόν 
αυτός να είναι (σ.α. µάλλον, βλ. και 
µάλλον) 
 Συνών. µπέκιµ και µπέλκι = ίσως, 
µπορί = µπορεί (οµόηχο µπορί = 
νύφη). 
πιθαράκι: πιρορί, η. 
πιθάρι: πιρί, η. 
πιθηκάνθρωπος: µαϊµουνάκο-
µανούςς, ο. 
πιθηκοειδής: (βλ. µαϊµουδίστικος). 
πίθηκοµούρης (επίθ.): µαϊµουνάκο 
(-ι)-µόσκο, -ι. 
πίθηκος: (βλ. µαϊµού). 
πικάπ: πικάπο, ο 
πίκρα: κερκιπέ, ο 
 π.χ. (µτφ.) ντιάς µαν κερκιπέ, 
πφαµπαρντάς µο γκί = µου `δωσε 
πίκρα, έκαψε την ψυχή µου. 
 Αντίθ. γκουγκλιπέ = γλύκα. 
πικρά (επίρρ.): κερκέστε 
 Αντίθ. γκουγκλέστε = γλυκά. 
πικράδα: (βλ. πίκρα). 
πικραίνοµαι (αµετβ. ρ.): κερκιάβ 
και κερκιβάβ 
 π.χ. κερκιλό µο µούι κατάρ ε 
τζιγκάρε = πικράθηκε το στόµα µου 
από τα τσιγάρα. 
 Αντίθ. γκουγκλιάβ = γλυκαίνοµαι. 
πικραίνω (α) (µετβ. ρ.): κερκαράβ 
 Αντίθ. γκουγκλαράβ = γλυκαίνω. 
πικραίνω (β) (επιτατ. µετβ.ρ.): 
κερκανταράβ 
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 Αντίθ. γκουγκλανταράβ = γλυκαίνω. 
πικραµένος (µτχ.): κερκαρντό,-ί 
 Αντίθ. γκουγκλαρντό = γλυκαµένος. 
πικρίλα: (βλ. πίκρα). 
πικροαίµατος: κερκέ-ρατέσκο,-ι 
 Αντίθ. γκουγκλέ-ρατέσκο = 
γλυκοαίµατος. 
πικρόλογα: κερκέ-όρµπε, ε και 
κερκέ-πφερασά, ε 
 Αντίθ. γκουγκλέ-όρµπε = γλυκόλογα 
και γκουγκλέ-πφερασά = γλυκόλογα. 
πικρός (επίθ.): κερκό,-ί 
 π.χ. κερκί σι η καϊάβα = πικρός 
είναι ο καφές, κερκέ ζετίε = πικρές 
ελιές. 
 Αντίθ. γκουγκλό = γλυκός. 
πικρότητα: (βλ. πίκρα). 
πικρούτσικος (επίθ.): κερκορό,-ί 
 π.χ. ζάλακ κερκορί κερντιλί η 
καϊάβα = λίγο πικρούτσικος έγινε ο 
καφές 
 Αντίθ. γκουγκλορό = γλυκούτσικος, 
γλυκούλης. 
πιλαφάκι: πιλαφίσι, ο. 
πιλάφι: πιλάφο, ο 
 π.χ. κερντόµ πιλάφο = έφτιαξα 
πιλάφι. 
πιλότος: τιαραβένγκο-οντιγκόζι και 
τιαραβένγκο-οντιγόζι, ο (κυριολ. 
αεροπλάνων οδηγός). 
πινέζα: πενέζα, πένεζα και πινέζα, 
η (πληθ. πενέζε, πένεζε και πινέζε, 
ε). 
πίνοµαι (αµετβ. ρ.): πι(ν)ντιάβ 
 π.χ. νι πι(ν)ντόλ καβά παΐ = δεν 
πίνεται αυτό το νερό. 
πίνω (α) (αµετβ. και µετβ. ρ.): παβ 
και πιάβ 
 π.χ. σο κα πες; = τι θα πιεις;, κα 
πιές εµπούκα µολ; = θα πιεις λίγο 
κρασί;, πιλαµούς πάι = ήπιαµε νερό. 
πίνω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.): 
πι(ν)νταράβ (= βάζω να πιει-ουν, 
κάνω να πιει-ουν) 
 π.χ. του ζόρλαν µανγκές τε 
πι(ν)νταρές µαν ρακία; = εσύ µε το 

ζόρι θέλεις να µε βάλεις να πιω 
ούζο; (οµόηχο πι(ν)νταράβ µετβ.ρ. 
= ανεβάζω π.χ. πι(ν)ντάρ λε ντα 
οπρά τοµαφίλι = ανέβασε κι αυτόν 
πάνω στο αυτοκίνητο, πάβ και πιάβ 
= πίνω, πινάβ = ανεβαίνω) 
πιο (επίρρ.): νταά, ταά και πο 
 π.χ. νταά σσουκάρ σι καγιά = πιο 
όµορφη είναι αυτή , ταά λατσχό σι 
λεσκό πφαλ = πιο καλός είναι ο 
αδερφός του, πο µπουτ = πιο πολύ. 
 (βλ. νταά και ταά στο λήµµα 
ακόµη). 
 (βλ. πο στο λήµµα πριν). 
πιο (επίρρ.): ένι και ένε 
 π.χ. ο ένι µπαρό σι καβά = ο πιο 
µεγάλος είναι αυτός, ε ένε λατσχέ 
µπορά οπρά γιακ τε τχος λα = την 
πιο καλή νύφη πάνω στη φωτιά να 
τη βάλεις. 
πιο (επίρρ.): εν 
 π.χ. εν µπουτ κον χαλά; = πιο πολύ 
ποιος έφαγε; 
πιόσιµο: πιιπέ, ο. 
πιπεράτος (επίθ.): πιπερλίο,-ίκα. 
πιπέρι: πιπέρι, ο 
 π.χ. λολό πιπέρι = κόκκινο πιπέρι, 
καλό πιπέρι = µαύρο πιπέρι, πιπέρι 
κα τσχαβ οπρά κι τσχιπ, άµα 
κουσσές µαν ντα-εκ-φαρέ = πιπέρι 
θα βάλω πάνω στη γλώσσα σου, αν 
µε ξαναβρίσεις. 
πιπεριά (η µακρουλή): τσούσσκα, 
η 
 π.χ. πφαµπαρντί τσούσσκα = 
καυτερή πιπεριά. 
πιπερίτσα (η µακρουλή): 
τσουσσκίσα και τσουσσκορί, η. 
πιπίλα (α): τσουτσί, η 
 π.χ. µπαρό τσχαό κερντιλάν, ικάλ η 
τσουτσί α(ν)ντάρ κο µούι = µεγάλο 
αγόρι έγινες, βγάλε την πιπίλα από 
το στόµα σου (βλ. και βυζί). 
πιπίλα (β): πιπίλα, η και εµζίκο, ο 
 π.χ. κάι ε χουρντέσκι πιπίλα; = πού 
είναι του µωρού η πιπίλα; 
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πιρούνα: µπαρό-τσατάλι και 
µπαρό-πιρούνο, ο (κ.λ. µεγάλο 
πιρούνι). 
πιρουνάκι: τσαταλίσι και 
πιρουνίσι, ο. 
πιρούνι: τσατάλι και πιρούνο, ο 
 π.χ. τε χαλαβές σσουκάρ ε τσατάλα 
= να πλύνεις ωραία (καλά) τα 
πιρούνια. 
πισίνα (α): µπισίνα, η 
 π.χ. τζας κάι µπισίνα τε ναϊάς; = 
πάµε στην πισίνα να 
κολυµπήσουµε; 
πισίνα (β): µπισσίνα, η 
πισινός (επίθ.): παλικνό,-ί και 
παλουτνό,-ί 
 π.χ. ο παλουτνό ουντάρ = η πισινή 
πόρτα, πουτάρ η παλικνί 
πέντζεράβα ντα τε λελ µπαλβάλ ο 
κχερ = άνοιξε και το πισινό 
παράθυρο να πάρει αέρα (να 
αεριστεί) το σπίτι. 
 Αντίθ. ανγκλουτνό και ανγκλικνό = 
µπροστινός. 
πίσσα: κατράνο, ο 
 π.χ. ζεήρι, κατράνο ικαλάβ, κάνα 
χασάβ κατάρ τζιγκάρα = δηλητήριο, 
πίσσα βγάζω, όταν βήχω από το 
τσιγάρο, καλό κατράνο κερντιλό 
λεσκό µούι κατάρ ο κχαµ = µαύρη 
πίσσα έγινε το πρόσωπό του από 
τον ήλιο. 
πίστα: πίστα, η 
 π.χ. κχελέλ κάι πίστα κι ροµνί = 
χορεύει στην πίστα η γυναίκα σου. 
πιστευτός (επίθ.): πακιαη(ν)ντό,-ί 
 π.χ. σο ντα τε κερές, νασστί 
κερντός πακιαη(ν)ντό = ό,τι και να 
κάνεις, δεν µπορείς να γίνεις 
πιστευτός, νασστί κερντόν 
πακιαη(ν)ντέ καλά όρµπε κάι 
πφενέλ = δεν µπορούν να γίνουν 
πιστευτά αυτά τα λόγια που λέει. 
 Αντίθ. µπιπακιαη(ν)ντό = 
απίστευτος. 

πιστεύω (α) (µετβ. και αµετβ. ρ.): 
πακιάβ 
 π.χ. σόσκε νι πακιάς µαν; = γιατί 
δεν µε πιστεύεις;, πακιάβ ε 
Ντεβλέστε  = πιστεύω στο Θεό, νά 
πακιά λε, χοχαηπέ πφενέλ = µην 
τον πιστεύεις, ψέµα λέει. (πακιάβ 
σ.α. υπακούω)  
 (βλ. και υπακούω). 
πιστεύω (β) (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
πακάβ 
 π.χ. έµντα πφενάβ τουκέ, πακά 
µαν! = αλήθεια σου λέω, πίστεψέ 
µε! (σ.α. υπακούω π.χ. πακάλ µαν 
µο τζουκέλ = µε υπακούει ο σκύλος 
µου). 
πίστη (α): πακιαηπέ, ο 
 π.χ. τε αβέλ τουτ πακιαηπέ κάι ο 
Ντελ = να έχεις πίστη στο Θεό. 
 (σ.α. υπακοή). 
 Αντίθ. µπιπακιαηπέ = απιστία, 
ανυπακοή. 
πίστη (β): πακαηπέ, ο (σ.α. 
υπακοή) 
 Αντίθ. µπιπακαηπέ = απιστία, 
ανυπακοή. 
πιστολάς: ταπαντζίο, ο. 
πιστόλι: ταπάντζα, η  
 π.χ. ταπαντζάσα µουνταρντά λε = 
µε το πιστόλι τον σκότωσε. 
 (βλ. και περίστροφο). 
πιστοποιηµένος (µτχ.): 
πακιανταρντό,-ί 
 π.χ. πακιανταρντέ σι καλά κάι 
ασσου(ν)ντόµ = πιστοποιηµένα 
είναι αυτά που άκουσα. 
 Αντίθ. µπιπακιανταρντό = 
απιστοποίητος. 
πιστοποίηση: πακιανταριπέ, ο 
 π.χ. πακιανταριπέ µανγκέν καλά 
κάι πφε(ν)ντιλέ = πιστοποίηση 
θέλουν αυτά που ειπώθηκαν.  
πιστοποιητικός (επίθ.): 
πακιανταριµάσκο, -ι. 
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πιστοποιούµαι (αµετβ. ρ.): 
πακιανταράµαν, πακιάντιαβ και 
πακιαντινάβαβ. 
πιστοποιώ (µετβ. ρ.): πακιανταράβ 
 π.χ. κα πακιανταρές καλέ κάι 
πφενές; = θα πιστοποιήσεις αυτό 
που λες; 
πιστός (α) (επίθ.): πακιαντό,-ί 
 π.χ. ο τζουκέλ σι πακιαντό αµάλ ε 
µανουσσέσκο = το σκυλί είναι 
πιστός φίλος του ανθρώπου. 
 Αντίθ. µπιπακιαντό = άπιστος. 
πιστός (β) (επίθ.): πακαντό, -ί 
 Αντίθ. µπιπακαντό = άπιστος. 
πιστότητα: πακιαντιπέ, ο. 
πίσω (επίρρ.): πάπαλε και πάλπαλε 
 π.χ. µπεςς ανγκλέ του, µε κα 
µπεσσάβ πάπαλε = κάτσε µπροστά 
εσύ, εγώ θα κάτσω πίσω, καλέ 
γκογκιάσα κάι τζας, µπουτ πάπαλε 
νταά κα ατσχός = µ’ αυτό το µυαλό 
που πας, πολύ πίσω ακόµη θα 
µείνεις. 
 (από πίσω: παλάλ, π.χ. µελάιλο 
παλάλ κο πα(ν)τόλι = λερώθηκε 
από πίσω το παντελόνι σου.). 
πισωδροµώ: (βλ. οπισθοδροµώ). 
πισώπλατα (επίρρ.): παλαντουµέ 
 π.χ. τε ορµπισαρές ανγκλά 
µά(ν)ντε νάα, παλαντουµέ = να 
µιλάς µπροστά µου, όχι πισώπλατα 
(δηλ. µη µε κουτσοµπολεύεις). 
 Αντίθ. ανγκλαµούι = κατάµουτρα. 
πίτα (α): πλιτσί(ν)τα, πλετσί(ν)τα 
και µποκολί, η 
 π.χ. πουταράβ πατρά για τε κεράβ 
πλιτσί(ν)τα = ανοίγω φύλλα για να 
κάνω πίτα. 
 (βλ. και βασιλόπιτα, µπουγάτσα). 
πίτα (β): µπερέκο, ο 
 π.χ. κα χας µπερέκο; = θα φας πίτα; 
πιτζάµα: µπιτζάµα, η 
 π.χ. βουράβ κι µπιτζάµα ντα 
πάσστο = φόρα την πιτζάµα σου και 
κοιµήσου. 

πιτούλα (α): πλιτσι(ν)τίσα, 
πλετσι(ν)τίσα και µποκολόρι, η. 
πιτούλα (β): µπερεκίσι, ο 
 π.χ. χα κο µπερεκίσι = φάε την 
πιτούλα σου. 
πίτουρα: σσελεά, ε. 
πίτσα: πίτσα, η 
 π.χ. τζας τε χας πίτσα; = πάµε να 
φάµε πίτσα; 
πιτσιλάδα: νταµγκάβα, η (σ.α. 
στίγµα) 
 π.χ. πφερντό νταµγκάβε σι λεσκό 
µούι = γεµάτο πιτσιλάδες είναι το 
πρόσωπό του (βλ. και βούλα) 
 Συνών. τσίλορα = φακίδες. 
πιτσιρίκος: πιτσιρίκο, ο (θηλ. 
πιτσιρίκα, η) 
 π.χ. πιτσιρίκο σαν νταά του = 
πιτσιρίκος είσαι ακόµα εσύ. 
 Συνών. σικνό = µικρός. 
πιτυρίδα: γίρι, η 
 π.χ. πφερντό γίρι σι κο σσορό = 
γεµάτο πιτυρίδα είναι το κεφάλι 
σου. 
πιωµένος (µτχ. ως επίθ.): 
πι(ν)ντό,-ί 
 π.χ. πι(ν)ντό σι, νι τζανέλ σο  
πφενέλ = πιωµένος είναι, δεν ξέρει 
τι λέει. 
 Συνών. µατό = µεθυσµένος. 
 Αντίθ. µπιπι(ν)ντό = άπιωτος. 
πλάι: ριγκ και ρικ, η 
 π.χ. ε κχερέσκι ριγκ = το πλάι του 
σπιτιού. 
 (βλ. και πλευρά, µεριά). 
πλαϊνός (επίθ.): ριγκουτνό,-ί 
 π.χ. ο ριγκουτνό κχερ = το πλαϊνό 
σπίτι. 
πλάκα: πλάκα, η. 
πλακάκι: πλακάκι, ο 
 π.χ. λεσκό πφαλ τζανέλ τε 
νακχαβέλ πλακάκια = ο αδερφός 
του ξέρει να περνάει πλακάκια. 
πλάκωµα: πλακοσαριπέ, ο. 
πλακώνοµαι (αµετβ.ρ): 
πλακοσάαβ 
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 π.χ. πλακοσάιλο α(ν)ντό χαπέ = 
πλακώθηκε στο φαγητό. 
πλακώνω (µετβ.ρ): πλακοσαράβ  
 π.χ. πλακοσαρντάς µαν µπαρό 
άγχος = µε πλάκωσε µεγάλο άγχος. 
πλάνεµα: χοχανταριπέ, ο 
 (βλ. και ξεγέλασµα). 
πλανεύω (µετβ. ρ.): χοχανταράβ 
 π.χ. χοχανταρντά σα ε ντουνιαβά 
ντα κερντά καλά παρέ = πλάνεψε 
όλο τον κόσµο και έκανε αυτά τα 
χρήµατα (δηλ. την περιουσία.) 
 (βλ. και ξεγελώ). 
πλάστιγγα: κα(ν)τάρι, ο (= 
ζυγαριά). 
πλαστός (επίθ.): χοχαµντό,-ί (= 
ψεύτικος, ψεύτης) 
 π.χ. χοχαµντέ παρέ = πλαστά 
χρήµατα. 
πλατανάκι: τσιναρίσι, ο. 
πλάτανος: τσινάρι, ο 
 π.χ. τζας τε µπεσσάς αµένγκε 
ταλάλ τσινάρι = πάµε να κάτσουµε 
κάτω από τον πλάτανο. 
πλατανότοπος: τσιναρένγκο-τχάν, 
ο. 
πλατανόφυλλο: τσιναρέσκι-πατρίν, 
η. 
πλάτεµα: γκενισσλεµέκο, ο 
 Αντίθ. τανγκιαριπέ = στένεµα. 
πλάτη: ντουµό, ο 
 π.χ. ιρισαρντά πο ντουµό ντα 
πασστιλό = γύρισε την πλάτη του 
και κοιµήθηκε, µε κχάνικάσκο 
ντουµό νι τσαλαβάβ = εγώ κανενός 
πλάτη δε χτυπώ (δηλ. δεν 
παρακαλώ, δεν καλοπιάνω). 
πλατίνα (του κινητήρα): πλατίνα, 
η (πληθ. πλατίνε, ε) 
 π.χ. ε τοµαφιλέσκε πλατίνε = οι 
πλατίνες του αυτοκινήτου. 
πλάτος: γκενισσλίκο, ο 
 π.χ. γκάντικιν σι ε κχερέσκο 
γκενισσλίκο; = πόσο είναι το 
πλάτος του σπιτιού; 

 Αντίθ. ουζου(ν)νούκο = µάκρος, 
µήκος. 
πλατούλα: ντουµορό, ο 
 π.χ. ε χουρντέσκο ντουµορό = η 
πλατούλα του µωρού. 
πλατύς (άκλ. επίθ.): γκενίσσι 
 π.χ. γκενίσσι σι ο ντροµ, νακχέλ ο 
τοµαφίλι = πλατύς είναι ο δρόµος, 
περνάει το αυτοκίνητο. 
 Αντίθ. τανγκ και ντάρι = στενός, 
στενά. 
πλεγµένος: (βλ. πλεκτός). 
πλεκτός (µτχ. ως επίθ.): κουβντό,-ί 
 π.χ. κουβντό κοτόρ = πλεκτό 
ύφασµα, κουβντί ζακέτα = πλεκτή 
ζακέτα.  
 Αντίθ. µπικουβντό = άπλεχτος. 
πλέκω (µετβ. ρ.): κουβάβ 
 π.χ. κουβάβ µε µπαλά τσούρνε = 
πλέκω τα µαλλιά µου κοτσίδες. 
πλένοµαι (αµετβ. ρ.): χαλαβάµαν 
και τχάµαν 
 π.χ. τζα τχότουτ κάι τσεσσµάβα = 
πήγαινε να πλυθείς στη βρύση, 
χαλάβ-τουτ σίγο ντα τε τζάσταρ = 
πλύσου γρήγορα και να φύγουµε. 
 (βλ. οµόηχο τχάµαν = βάζοµαι). 
πλένοµαι (αµετβ. ρ.): χαλάντιαβ 
(παθητική διάθεση) 
 π.χ. κατάρ µιρνέ βαστά χαλάντιλε 
καλά τσαρέ = από τα δικά µου 
χέρια πλύθηκαν αυτά τα πιάτα. 
πλένω (µετβ. και αµετβ. ρ.): 
χαλαβάβ, τχαβ και τχοβάβ 
 π.χ. χαλαβάβ ο τοµαφίλι = πλένω 
το αυτοκίνητο, χαλαβάβ µο µούι = 
πλένω το πρόσωπό µου, τχοντέµ κε 
πατέ = έπλυνα τα ρούχα σου. 
 (βλ. οµόηχο τχαβ = κλωστή, βάζω) 
 (βλ. χαλαβάβ στο λήµµα λούζω). 
πλέξιµο: κουβιπέ, ο. 
πλεξούδα: τσούρνα, η. 
πλεξουδίτσα: τσουρνορί, η. 
πλέον: (βλ. πια). 
πλευρά (α): ρικ, η 
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 π.χ. πφιρ κατάρ η τσατσέ ρικ ε 
ντροµέσκι = περπάτα από τη δεξιά 
πλευρά του δρόµου. 
 (βλ. και µεριά). 
πλευρά (β): ταράφι, ο (σ.α. µεριά) 
 π.χ. ιρισάρ λε κατάρ κοβά ταράφι = 
γύρνα το από την άλλη πλευρά. 
πλευράκι: πασσαβρορό, ο. 
πλευρό: πασσαβρό, ο. 
 π.χ. τσαλάντιλο κάι πο πασσαβρό = 
χτύπησε στο πλευρό του, (φράση) 
οπρά καβά πασσαβρό τε πασστός = 
πάνω σ’ αυτό το πλευρό να 
κοιµάσαι. 
πλευρούλα: ριγκορί, η. 
πληγή: γιαράβα, η 
 π.χ. σίµαν γιαράβα κάι µι κοτσ = 
έχω πληγή στο γόνατό µου. 
 (βλ. και τραύµα). 
 (υποκ.) γιαραβίσα, η. 
πληγώνω (µετβ. ρ.): γιαραλάϊαβ 
(προφ. µε συνίζηση ια). 
 (βλ. και τραυµατίζω). 
πληθαίνω (αµετβ. ρ.): 
καλαµπαλούκο-κερντιάβ (= πλήθος 
γίνοµαι). 
πληθαίνω (µετβ. ρ.): 
καλαµπαλούκο-κερνταράβ (= 
πλήθος κάνω να γίνει). 
πλήθος: καλαµπαλούκο, ο 
 π.χ. κάι µπιάβ σας µπουτ  
καλαµπαλούκο = στο γάµο είχε 
πολύ πλήθος. (σ.α. όχλος, 
οχλαγωγία). 
πλήρης: (βλ. γεµάτος). 
πληρότητα: πφερντιπέ, ο. 
πληροφορηµένος (µτχ.): 
τζανγκλαρντό,-ί 
 (σ.α. ενηµερωµένος). 
 Αντίθ. µπιτζανγκλαρντό = 
απληροφόρητος. 
πληροφόρηση: τζανγκλαριπέ, ο 
 (σ.α. ενηµέρωση, γνωστοποίηση). 
πληροφορία: αµπέρι, ο (βλ. και 
είδηση, µήνυµα) 

 π.χ. κον αταβέλ τουκέ καλά 
αµπέρα; = ποιος σου φέρνει αυτές 
τις πληροφορίες; 
πληροφοριοδότης: αµπερτζίο, ο 
(σ.α. αγγελιοφόρος, 
µαντατοφόρος), θηλ. αµπερτζίκα, η. 
πληροφορούµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
τζανγκλάρντιαβ (σ.α. 
γνωστοποιούµαι). 
πληροφορούµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
αµπέρι-λαβ (= πληροφορία παίρνω, 
είδηση παίρνω, σ.α. ειδοποιούµαι) 
 π.χ. κάσταρ λιάν αµπέρι του; = από 
ποιον πληροφορήθηκες εσύ; 
πληροφορώ (α) (µετβ. ρ.): 
τζανγκλαράβ (= κάνω να ξέρει-ουν, 
τζανάβ = ξέρω). 
πληροφορώ (β) (µετβ. ρ.): αµπέρι-
νταβ (= πληροφορία δίνω, είδηση 
δίνω, σ.α. ειδοποιώ, προειδοποιώ) 
 π.χ. νι ντιά µαν αµπέρι κχόνικ = 
δεν µε πληροφόρησε κανείς. 
πληρωµένος (µτχ.): ποκι(ν)ντό,-ί 
 π.χ. ποκι(ν)ντέ σι ε µανγκινά = 
πληρωµένα είναι τα εµπορεύµατα. 
 Αντίθ. µπιποκι(ν)ντό = απλήρωτος. 
πληρωµή: ποκινιπέ, ο (σ.α. 
αµοιβή) 
 π.χ. ποκινιπέ µανγκέν ε µανγκινά = 
πληρωµή θέλουν τα εµπορεύµατα. 
πληρώνοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
ποκί(ν)ντιαβ (σ.α. αµείβοµαι) 
 π.χ. κάνα κα ποκί(ν)ντος κατάρ κι 
µπουκί; = πότε θα πληρωθείς από 
τη δουλειά σου;, ο λατσχιπέ κάι 
κερντάν µανγκέ νι ποκί(ν)ντολ 
κχάντσικέσα = το καλό που µου 
‘κανες δεν πληρώνεται µε τίποτα. 
πληρώνοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
ποκι(ν)ντισάαβ  
 π.χ. νταά νι ποκι(ν)ντισάιλαν; = 
ακόµα δεν πληρώθηκες; (σ.α. 
αµείβοµαι) 
πληρώνω (µετβ. ρ.): ποκινάβ (σ.α. 
αµείβω) 
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 π.χ. τε ποκινές κο µπόρτζι = να 
πληρώσεις το χρέος σου, κα ποκινές 
λε καβά κάι κερντάν µανγκέ = θα 
το πληρώσεις αυτό που µου έκανες 
(δηλ. θα σε εκδικηθώ), πε µπεζαχά 
ποκινέλ = τις αµαρτίες του 
πληρώνει, κάνα κα ποκινές µαν; = 
πότε θα µε πληρώσεις; 
πλησιάζω (α) (µετβ. ρ.): πασσαράβ 
 Αντίθ. ντουραράβ = αποµακρύνω. 
πλησιάζω (β) (µετβ. ρ.): πασσέ-
α(ν)ταβάβ (= κοντά φέρνω) και 
πασσανταράβ (σ.α. προσεγγίζω). 
πλησιάζω (α) (αµετβ. ρ.): 
πασσάβαβ 
 π.χ. άλε, πασσάο, τε ντικχάβ τουτ! 
= έλα, πλησίασε, να σε δω! 
 (βλ. και κοντεύω) 
 Αντίθ. ντουράβαβ = 
αποµακρύνοµαι. 
πλησιάζω (β) (αµετβ. ρ.): πασσέ-
αβάβ (= κοντά έρχοµαι) (σ.α. 
προσεγγίζοµαι). 
πλησίασµα (α): πασσαβιπέ, ο 
 Αντίθ. ντουραριπέ = αποµάκρυνση. 
πλησίασµα (β): πασσαριπέ και 
πασσανταριπέ, ο (σ.α. προσέγγιση). 
πλησιέστερος (επίθ.): έν-
πασσουτνό, -ί και ένι-πασσουτνό, -ί 
 π.χ. σαό σι ο ένι-πασσουτνό γκαβ 
κατάρ; = ποιο είναι το πλησιέστερο 
χωριό από δω; 
 Αντίθ. εν-ντουριτνό = 
µακρινότερος. 
πλοίο: βαπόρι, ο 
 π.χ. ικλιλάν ιτσ οπρά βαπόρι; = 
ανέβηκες ποτέ πάνω σε πλοίο; 
πλουσιοκόριτσο: µπαρβαλί-τσχέι, 
η. 
πλουσιόπαιδο: µπαρβαλό-τσχαβό 
(= πλούσιο αγόρι) και µπαρβαλό-
τσχαό (= πλούσιο αγόρι) και 
ζενγκίνι-τσχαβό, ο (= πλούσιο 
αγόρι). 
πλούσιος (α) (επίθ.): µπαρβαλό, -ί 
και µπαρµπαλό, -ί 

 π.χ. µπουτ µπαρβαλό σι, ιν τζανέλ 
σο σίλες = είναι πολύ πλούσιος, δεν 
ξέρει τι έχει, µπαρµπαλί σι λεσκί 
ντέι = πλούσια είναι η µάνα του. 
 Αντίθ. τσορό = φτωχός, ορφανός. 
πλούσιος (β) (άκλ. επίθ.): ζενγκίνι 
και (επίθ.) ζενγκίνι-κα 
 π.χ. ζενγκίνι σι λεσκό ντατ = 
πλούσιος είναι ο πατέρας του. 
πλουταίνω (αµετβ.ρ): (βλ. 
πλουτίζω αµετβ.). 
πλουταίνω (µετβ. ρ.): (βλ. 
πλουτίζω µετβ.). 
πλουτίζω (µετβ. ρ.): 
µπαρβαλισαράβ. 
πλουτίζω  (µετβ. ρ.): µπαρβαράβ 
και µπαρµπαράβ  
 π.χ. µπαρβαρντέµ καλέ µποκχαλές 
= πλούτισα αυτόν τον νηστικό. 
πλουτίζω (αµετβ. ρ.): 
µπαρβαλισάαβ 
 Αντίθ. τσοριάβ = φτωχαίνω 
(αµετβ.). 
πλουτίζω (µετβ. ρ.): ζενγκίνι-
κεράβ (= πλούσιο, -α κάνω) 
 π.χ. κερντά λε ζενγκίνι λεσκί ροµνί 
= τον πλούτισε η γυναίκα του. 
πλουτίζω (αµετβ. ρ.): µπαρβάβαβ 
και µπαρµπάβαβ  
 π.χ. µπαρβάιλο ο τζουβαλό = 
πλούτισε ο ψειριάρης. 
πλουτίζω (αµετβ. ρ.): ζενγκίνι-
κερντιάβ (= πλούσιος, -α γίνοµαι) 
 π.χ. κερντιλό-ζενγκίνι κατάρ καϊά 
µπουκί µο ντατ = πλούτισε από 
αυτή τη δουλειά ο πατέρας µου. 
πλούτισµα: µπαρβαλιπέ, ο (σ.α. 
πλούτος). 
πλουτισµένος (µτχ.): 
µπαρβαλισαρντό, -ί. 
πλουτισµός: µπαρβαλισαριπέ, ο 
 Αντίθ. τσοραριπέ = φτώχεµα. 
πλούτος: µπαρβαλιπέ, ο 
 π.χ. (φράση) µπαρβαλό γκι ανέλ 
τσοριπέ, τσορό γκι ανέλ 
µπαρβαλιπέ = πλούσια ψυχή φέρνει 
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φτώχια, φτωχιά ψυχή φέρνει 
πλούτο. 
 Αντίθ. τσοριπέ = φτώχια, ορφάνια 
(οµόηχο τσοριπέ = κλεψιά). 
πλούτος: ζενγκί(ν)νίκο και 
ζενγκινίκο, ο  
 π.χ. σο τε κεράβ ο ζενγκι(ν)νίκο, 
άµα νάι µαν σαστιπέ! = τι να κάνω 
τον πλούτο, άµα δεν έχω υγεία! 
 Αντίθ. τσοριπέ = φτώχια, ορφάνια, 
(οµόηχο τσοριπέ = κλεψιά). 
πλυµένος (µτχ.): χαλαντό,-ί και 
τχοντό,-ί 
 π.χ. χαλαντέ σι ε πατέ = πλυµένα 
είναι τα ρούχα, χαλαντό σι κο 
πα(ν)τόλι = πλυµένο είναι το 
παντελόνι σου. 
 (βλ. οµόηχο τχοντό = 
τοποθετηµένος, βαλµένος). 
 Αντίθ. µπιχαλαντό = άπλυτος. 
πλυντήριο: πλι(ν)ντίριο, ο  
 π.χ. κι(ν)ντόµ µε ροµνάκε 
πλι(ν)ντίριο = αγόρασα για την 
γυναίκα µου πλυντήριο. 
πλύση: (βλ. πλύσιµο). 
πλύσιµο: χαλαηπέ και τχοηπέ, ο 
 π.χ. ο τοµαφίλι µανγκέλ χαλαηπέ = 
το αυτοκίνητο θέλει πλύσιµο, 
τχοηπέ µανγκέν κε πατέ =πλύσιµο 
θέλουν τα ρούχα σου. 
 (βλ. οµόηχο τχοηπέ = τοποθέτηση). 
πνευµόνι: πνεβµόνι, ο 
 π.χ. σσιλ λιέ λεσκέ πνεβµόνορα = 
κρύο πήραν (κρυολόγησαν) τα 
πνευµόνια του. 
πνευστό (µουσικό όργανο): 
ντιντίκο, ο (χρησιµοποιείται για όλα 
τα πνευστά µουσικά όργανα, για 
την κόρνα και τη σφυρίχτρα). 
πνιγµένος (µτχ.): τασαντό,-ί 
 π.χ. (µτφ.) τασαντό σοµ ε 
µπουκέ(ν)νταρ = είµαι πνιγµένος 
από τις δουλειές. 
πνίγοµαι (αµετβ. ρ.): τασιάβ και 
τασιβάβ 

 π.χ. πολοκό χα, κα τασός! = σιγά 
τρώγε, θα πνιγείς!, τασιλό α(ν)ντί 
λεν = πνίγηκε µες στο ποτάµι, 
τασιλόµ κατάρ ο ντουµάνο = 
πνίγηκα από τον καπνό. 
πνίγω (µετβ. ρ.): τασαβάβ 
 π.χ. ασταρντά λε κατάρ λεσκί κορ, 
κα τασαβέλας λε = τον έπιασε από 
το λαιµό του, θα τον έπνιγε (σ.α. 
στραγγαλίζω). 
πνίξιµο: τασαηπέ, ο (σ.α. 
στραγγάλισµα). 
ποδαράκι: τσανγκορί, η 
 π.χ. ε χουρντέσκε τσανγκορά = τα 
ποδαράκια του µωρού. 
ποδαρίλα: τσανγκένγκι-κοκία, η (= 
ποδιών µυρωδιά) 
 π.χ. τσανγκένγκι-κοκία κχά(ν)ντελ 
α(ν)ντό κχερ = ποδαρίλα µυρίζει 
µες στο σπίτι. 
ποδηλατάκι: βελεπσικίσα, η. 
ποδηλατάς: βελεσπι(τ)τσίο, ο  
 π.χ. ινγκάρ η βελεπσίκα κάι 
βελεσπι(τ)τσίο τε κερέλ λα = 
πήγαινε το ποδήλατο στον 
ποδηλατά να το φτιάξει. 
ποδήλατο: βελεπσίκα, ελεπσίκα, 
βελεσπίκα και βελεσπίτκα, η 
 π.χ. µο ντατ κι(ν)ντά µανγκέ 
βελεπσίκα = ο πατέρας µου µου 
αγόρασε ποδήλατο. 
πόδι: τσανκ και τσανγκ, η 
 π.χ. πελό κατάρ κοπάτσι ντα 
πφαγκιλί λεσκί τσανκ = έπεσε από 
το δέντρο κι έσπασε το πόδι του, σο 
µανγκές; τε περάβ κάι κε τσανγκά 
ντα τε µολισαράβ τουτ; = τι θέλεις; 
να πέσω στα πόδια σου και να σε 
παρακαλέσω;, ντουκχάν µαν µε 
τσανγκά = µου πονούν τα πόδια. 
 (Το τµήµα κάτω από τον 
αστράγαλο λέγεται πουρνό, ο). 
ποδιά: φούτα, η 
 π.χ. βουραντάς πι φούτα για τε 
χαλαβέλ ε τσαρέ = φόρεσε την 
ποδιά της για να πλύνει τα πιάτα. 
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ποδοσφαιρικός (επίθ.): τοπάκο, -ι 
(είναι η γενική πτώση της λέξης 
τόπα, η = µπάλα, ποδόσφαιρο) 
 π.χ. τοπάκε µενία = ποδοσφαιρικά 
παπούτσια. 
ποδοσφαιριστής: τοπτσίο, ο. 
ποδόσφαιρο: τόπα, η 
 π.χ. κχελάβ τόπα = παίζω 
ποδόσφαιρο, ντικχάβ τόπα κάι 
τιλεόρασι = βλέπω ποδόσφαιρο 
στην τηλεόραση. 
 (βλ. και τόπι, µπάλα). 
ποίηµα: πίιµα, ο 
 π.χ. ροµανό πίιµα = τσιγγάνικο 
ποίηµα. 
ποιµένας: (βλ. βοσκός). 
ποινή: τζεζάβα, η 
 π.χ. µπαρί τζεζάβα τσχουτέ λέσκε 
= µεγάλη ποινή του ρίξανε. 
ποινικός (επίθ.): τζεζαβάκο,-ι 
 π.χ. τζεζαβάκο νιζάµο = ποινικός 
νόµος. 
ποιος (ερωτηµ. αντων.): κον και 
σαβό,-ί 
 π.χ. κον αβιλό; = ποιος ήρθε; κον 
σι καβά; = ποιος είναι αυτός; κον 
πφε(ν)ντάς τούκε; = ποιος σου το 
είπε; κάσκο σι καβά; = ποιανού 
είναι αυτό; σαβό σι λεσκό κχερ; = 
ποιο είναι το σπίτι του; = κάσα 
σάνας; = µε ποιον ήσουν; 
πολεµικός (επίθ.): µαρεµπαβάκο,-ι 
και τσινγκαράκο,-ι 
 π.χ. µαρεµπαβάκε πούσσκε = 
πολεµικά όπλα. 
πολεµιστής: µαρεµπετζίο, ο 
 π.χ. µαρεµπετζίο σας λέσκο πάπου 
= πολεµιστής ήταν ο παππούς του. 
πόλεµος: µαρεµπάβα και τσινγκάρ, 
η 
 π.χ. ο Ντελ τε νά σικαβέλ τε 
κερντόλ µαρεµπάβα = ο Θεός να µη 
δείξει να γίνει πόλεµος. 
(βλ. τσινγκάρ στα λήµµατα καβγάς, 
φασαρία, µάλωµα). 

πολεµώ (αµετβ. ρ.): µαρεµπάβα-
κεράβ (= πόλεµο κάνω) και 
τσινγκάρ-κεράβ 
 π.χ. µο πάπο κερντάσας-
µαρεµπάβα ε Ιταλιανένσα = ο 
παππούς µου είχε πολεµήσει µε 
τους Ιταλούς. 
 (βλ. τσινγκάρ-κεράβ στο λήµµα 
καβγαδίζω). 
πολεµώ (µτφ.): (βλ. παιδεύοµαι 
(α)), µάχοµαι (γ)). 
πόλη: κασαµπάβα, η 
 π.χ. ικλιλάµ αβρί κατάρ 
κασαµπάβα = βγήκαµε έξω από την 
πόλη (βλ. και πρωτεύουσα). 
πολιτεία: (βλ. κράτος). 
πολιτικάντης: πολιτίκατζίο, ο (θηλ. 
πολιτίκατζίκα, η) 
 π.χ. σα πι µπουκί ντικχέλ τε κερέλ. 
τζανές σο πολιτίκατζίο σι; = όλο τη 
δουλειά του κοιτάζει να κάνει. 
ξέρεις τι πολιτικάντης είναι;, µε νάι 
σοµ πολιτίκατζίο, γκέσταρ 
κονουσσίαβ τούκε = εγώ δεν είµαι 
πολιτικάντης, εγκάρδια σου µιλώ. 
πολλαπλασιάζοµαι (αµετβ. ρ.): 
µπουτιάβ και µπουτάβαβ. 
πολλαπλασιάζω (µετβ. ρ.): 
µπουταράβ (κυριολ. κάνω να γίνει 
πολύ, µπουτ = πολύ, πολύς). 
πολλαπλασιασµένος (µτχ.): 
µπουταρντό,-ί. 
πολλαπλασιασµός: µπουταριπέ, ο. 
πολύ (επίρρ.): µπουτ 
 π.χ. µπουτ µανγκάβ τουτ = πολύ σε 
αγαπώ, µπουτ πασστός = πολύ 
κοιµάσαι, χαλόµ µπουτ ντα 
πφουκιλόµ = έφαγα πολύ και 
φούσκωσα, µπουτ λον τσχουτάν 
α(ν)ντί ζουµί = πολύ αλάτι έριξες 
στο φαγητό. 
 Αντίθ. εµπούκα = λίγο, λίγος. 
πολυαγαπώ (µετβ. ρ.): µπουτ-
µανγκάβ  
 (µανγκάβ = αγαπώ, θέλω, ζητώ, 
επιθυµώ). 
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πολύγλωσσος (επίθ.): µπουτέ-
τσχιµπένγκο,-ι. 
πολύγνωρος: (βλ. πολύξερος). 
πολυγνωσία: µπουτζανγκλιπέ, ο 
(σ.α. πονηριά) (βλ. και γνώση). 
πολυετής (επίθ.): µπουτέ-
µπροσσένγκο,-ι και µπουτέ-
µπρεσσένγκο, -ι (= πολλών ετών) 
 (βλ. και πολύχρονος). 
 Αντίθ. εκχέ-µπροσσέσκο και εκχέ-
µπρεσσέσκο= (ενός έτους), 
µονοετής. 
πολυήµερος (επίθ.): µπουτέ-
γκιβεσένγκο,-ι (= πολλών ηµερών) 
 Αντίθ. ζάλακ-γκιβεσένγκο = (λίγων 
ηµερών),  ολιγοήµερος. 
πολυκατοικία: (βλ. κτίριο). 
πολυκέφαλος (επίθ.): µπουτέ-
σσερένγκο, -ι. 
πολυκοιµάµαι (αµετβ. ρ.): µπουτ-
πασστιάβ και µπουτ-πασσλιάβ. 
πολυκοιτάζω (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
µπουτ-ντικχάβ. 
πολυλογάς: πφερασαλό, ο (σ.α. 
γλωσσοπλάστης) 
 Συνών. τσχιµπαλό = γλωσσάς. 
πολυλογία: πφερασαλιπέ, ο 
(πφερασαλό, ο = λογάς, πολυλογάς, 
πφερασαλί, η = λογού, πολυλογού). 
πολυλογού: πφερασαλί, η. 
πολύµηνος (επίθ.): µπουτέ-
τσχονένγκο, -ι (= πολλών µηνών). 
πολυµήχανος: (βλ. καταφερτζής 
και επινοητικός). 
πολυµιλώ (α) (αµετβ. ρ.): µπουτ-
ορµπισαράβ 
 π.χ. νά ορµπισάρ-µπουτ, σόσκε κα 
ρακχαβές κι µπεϊλάβα = µην 
πολυµιλάς, γιατί θα βρεις τον µπελά 
σου. 
πολυµιλώ (β) (αµετβ. ρ.): µπουτ-
κονουσσίαβ. 
πολυξάκουστος (επίθ.): µπουτ-
ασσου(ν)ντό, -ί 
 Συνών. ασσαρντό = παινεµένος, 
ναµλίο = ονοµαστός. 

πολύξερος (επίθ.): µπουτζανγκλό,-ί 
 π.χ. κερέλπες αµένγκε 
µπουτζανγκλό = µας παριστάνει τον 
πολύξερο. 
 (βλ. και έξυπνος). 
πολυπαινεµένος (επίθ.): µπουτ-
ασσαρντό, -ί. 
πολυπαινεύω (µετβ. ρ.): µπουτ-
ασσαράβ. 
πολύς (άκλ. επίθ.): µπουτ (σ.α. 
άφθονος) 
 π.χ. ικαλέλ µπουτ παρέ κατάρ 
καγιά µπουκί = βγάζει πολλά λεφτά 
απ’ αυτή τη δουλειά, σι µπουτ χαπέ 
= έχει άφθονο φαγητό. 
 (βλ. και πολύ). 
 Αντίθ. εµπούκα, ζάλακ = λίγο, 
λίγος. 
πολυσκέφτοµαι (αµετβ. και 
µετβ.ρ.): µπουτ-γκου(ν)ντισαράβ 
και µπουτ-ντυσυνίαβ (τα υ προφ. 
όπως το γαλλικό u).  
πολύτεκνος (επίθ.): µπουτέ-
χουρντένγκο, -ι.. 
πολυτρώω (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
µπουτ-χαβ. 
πολύχρονος (επίθ.): µπουτέ-
µπροσσένγκο, -ι και µπουτέ-
µπρεσσένγκο, -ι 
 π.χ. (ευχή) µπουτέ-µπροσσένγκο τε 
κερντός = πολύχρονος να γίνεις. 
 Συνών. βεστό = µακρόβιος. 
πολύωρος (επίθ.): µπουτέ-
σαατένγκο, -ι (= πολλών ωρών) 
 π.χ. µπουτέ-σαατένγκι 
κονουσσµάβα = πολύωρη οµιλία. 
 Αντίθ. ζάλακ-σαατένγκο = (λίγων 
ωρών), ολιγόωρος. 
Ποµάκα: Ποµακίνκα, η (πληθ. 
Ποµακίνκε, ε) 
 π.χ. καϊά Ποµακίνκα σουβέλ 
σοστεά = αυτή η Ποµάκα ράβει 
βράκες (είναι ράφτρα). 
ποµάκικος και ποµακινός (επίθ.): 
ποµακένγκο, -ι 
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 π.χ. ποµακένγκε γκαβά = ποµακικά 
χωριά. 
Ποµάκος: Ποµάκο, ο (πληθ. 
Ποµάκορα, ε). 
ποµπή γάµου: αλάι, ο (έθιµο κατά 
τη δεύτερη µέρα του γάµου που 
πηγαίνουν περπατώντας και 
χορεύοντας οι συγγενείς και φίλοι 
του γαµπρού (χωρίς το γαµπρό) 
µαζί µε τους οργανοπαίχτες, για να 
πάρουν τη νύφη από το πατρικό της 
σπίτι και να τη φέρουν στο σπίτι 
του γαµπρού) 
 π.χ. αβγκιέ κα κερντόλ ο αλάι = 
σήµερα θα γίνει η ποµπή του 
γάµου. 
πονάκι: ντουκχορί, η 
 π.χ. σίµαν εµπούκα ντουκχορί νταά 
= έχω λίγο πονάκι ακόµα. 
πόνεµα: ντουκχανταριπέ, ο (= 
πρόκληση πόνου, από το επιτατ. 
µετβ.ρ. ντουκχανταράβ = πονώ 
µετβ.). 
πονεµένος (µτχ. ως επίθ.): 
ντουκχανό,-ί και ντουκχαντό,-ί 
 π.χ. µορέλ λεσκί ντουκχαντί τσανκ 
= του τρίβει το πονεµένο του πόδι, 
µπουτ ντουκχαντό σι, νακχαντάς 
µπουτ τσεκίε = είναι πολύ 
πονεµένος, πέρασε πολλά βάσανα. 
πόνεση: ντουκχιπέ και ντουκχαηπέ, 
ο (σ.α. λύπηση, οίκτος, συµπόνοια). 
πονεσιάρης: (βλ. πονετικός). 
πονετικός (επίθ.): ντουκχανό,-ί 
 π.χ. ντουκχανό σι, κα ντουκχάλ 
τούκε = πονετικός είναι, θα σε 
λυπηθεί. 
 Αντίθ. µπιντουκχανό = άπονος. 
πονηρά (επίρρ.):πφιρνιµάσα 
 π.χ. σα πφιρνιµάσα κερές κι µπουκί 
= όλο πονηρά κάνεις τη δουλειά 
σου. 
 Αντίθ. µπιπφιρνιµάσα = 
απονήρευτα. 
πονηράδα: πφιρνιπέ, ο (βλ. 
πονηριά). 

πονήρεµα: πφιρναριπέ, ο. 
πονηρεύοµαι (αµετβ. ρ.): πφιρνιάβ 
και πφιρναράµαν 
 π.χ. πφιρνιλό αγκαντάλ κάι 
ορµπισαρντάν λεσκέ = 
πονηρεύτηκε έτσι που του µίλησες, 
πφιρνάο, πουτάρ κε γιακχά! = 
πονηρέψου, άνοιξε τα µάτια σου!, 
πφιρνιλό ο αβανάκι = πονηρεύτηκε 
ο αγαθός. 
 Συνών. µπουτζανγλαράµαν = 
µηχανεύοµαι. 
πονηρεύω (α) (µετβ. ρ.): 
πφιρναράβ 
 π.χ. πφιρναρντά λε λεσκί ροµνί = 
τον πονήρεψε η γυναίκα του. 
πονηρεύω (β) (επιτατ. µετβ.ρ.): 
πφιρνανταράβ  
 π.χ. µε πφιρνανταρντόµ κε τσχαβέ 
= εγώ πονήρεψα το γιο σου. 
πονηριά: πφιρνιπέ, ο (σ.α. 
εξυπνάδα) 
 π.χ. χοχαντά λε πε πφιρνιµάσα = 
τον ξεγέλασε µε την πονηριά του, 
κο πφιρνιπέ µανγκέ νι νακχέλ = η 
πονηριά σου σε µένα δεν περνάει. 
 Συνών. τζουνγκαλιπέ = δολιότητα, 
υπουλότητα, υπουλία, µπενγκαλιπέ = 
διαβολικότητα, σαπαλιπέ = 
πανουργία. 
 Αντίθ. αβανακλούκο = αγαθοσύνη, 
αγαθότητα. 
πονηρός (επίθ.): πφιρνό,-ί (σ.α. 
έξυπνος) 
 π.χ. πφιρνό σι σαρ τιλκία = είναι 
πονηρός σαν αλεπού, ο πφιρνό 
µανούςς ντουέ τσανγκένσα περέλ = 
ο πονηρός άνθρωπος µε τα δυό του 
πόδια πέφτει (δηλ. καµιά φορά ο 
πονηρός από την πολλή πονηριά 
του ξεγελιέται). 
 Συνών. τζουνγκαλό = δόλιος, 
σαπαλό = πανούργος, µπενγκαλό = 
διαβολεµένος, διαβολικός. 
 Αντίθ. µπιπφιρνό = απονήρευτος, 
αβανάκι = αγαθός, αγαθιάρης. 
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πονηρούλης (επίθ.): πφιρνορό,-ί 
 π.χ. ακχιαρντόµ σο µανγκές τε 
κερές, πφιρνορέα! = κατάλαβα τι 
θέλεις να κάνεις, πονηρούλη! 
 Αντίθ. αβανακίσι = αγαθούλης. 
πονηρούτσικος (επίθ.): πφιρνορό, 
-ι (σ.α. εξυπνάκιας, βλ. 
πονηρούλης). 
πονόδοντος: ντα(ν)ντέσκι-ντούκ, η 
 π.χ. νασστί πασστιλόµ κατάρ 
ντα(ν)ντέσκι-ντουκ = δεν µπόρεσα 
να κοιµηθώ από τον πονόδοντο. 
πονοκεφαλιάζω (αµετβ. ρ.): µο-
σσορό-ντουκχανταράβ (= το κεφάλι 
µου πονώ) 
 π.χ. τζάµπα κο-σσορό-
ντουκχανταρές, αφού ο µανούςς νι 
ακχιαρέλ τουτ = άδικα 
σπαζοκεφαλιάζεις, αφού ο 
άνθρωπος δε σε καταλαβαίνει. 
 Συνών. µο-σσορό-πφαγκάβ = 
σπαζοκεφαλιάζω. 
πονοκέφαλος: σσερέσκι-ντούκ, η 
 π.χ. σίµαν σσερέσκι-ντούκ = έχω 
πονοκέφαλο. 
πονόλαιµος: κοράκι-ντούκ, η. 
πόνος: ντουκ, η 
 π.χ. µεράβ κατάρ η ντουκ = 
πεθαίνω από τον πόνο. 
πονοψυχιά: γκέσκι-ντουκ, η (= 
ψυχής πόνος) (σ.α. κοιλόπονος, γκι 
= ψυχή, κοιλιά). 
πονόψυχος (επίθ.): ντουκχανέ-
γκέσκο,-ι 
 π.χ. ντουκχανέ-γκέσκο σι καβά 
ντοκτόρι = πονόψυχος είναι αυτός ο 
γιατρός. 
 Αντίθ. ζουραλέ-γκέσκο = 
σκληρόψυχος. 
ποντικάκι: µισσκοϊορό, ο (προφ. 
µε συνίζηση ιο). 
ποντικάς: µπαρό-µισσκόι, ο (προφ. 
µε συνίζηση οι). 
ποντίκι: µισσκόι, ο (προφ. µε 
συνίζηση οι) 

 π.χ. τρασσάιλο κατάρ µισσκόι = 
φοβήθηκε από το ποντίκι, σαρ 
µισσκόι αστάρντιλαν = σαν ποντίκι 
πιάστηκες, µισσκοϊά σι α(ν)ντό 
κχερ = ποντίκια έχει µες στο σπίτι. 
ποντικοκούραδο: µισσκοέσκο-
κφουλ, ο (πληθ. µισσκοένγκε-
κφουλά, ε). 
ποντικοπαγίδα: (βλ. παγίδα). 
ποντικότρυπα: µισσκοέσκι-χΰβ, η. 
ποντικοφάρµακο: µισσκοένγκο-
ιλάτσι, ο 
 π.χ. κι(ν)ντάν µισσκοένγκο-ιλάτσι; 
= αγόρασες ποντικοφάρµακο; 
ποντικοφωλιά: µισσκοένγκι-
ουβάβα, η (= ποντικιών φωλιά). 
πονώ (αµετβ. ρ.): ντουκχάβ 
 π.χ ντουκχάλ µο βας = πονάει το 
χέρι µου, ντουκχάλ µο ντουµό = 
πονάει η µέση µου, κάι ντουκχάς; = 
πού πονάς; 
 (σ.α. συµπονώ, λυπάµαι) (βλ. και 
λυπάµαι). 
πονώ (α) (µετβ. ρ.): ντουκχαβάβ 
 π.χ. αγκαντάλ κάι µορές µαν 
ντουκχαβές µαν, πολοκό µόρµαν = 
έτσι όπως µε τρίβεις µε πονάς, πιο 
ελαφρά τρίψε µε, ντουκχαντάν λες 
κανταλέ ορµπένσα = τον πόνεσες µ’ 
αυτά τα λόγια. 
πονώ (β) (µετβ. ρ.): 
ντουκχανταράβ 
 π.χ. σαρ ντουκχανταρντάν µαν του, 
αγκαντάλ κα ντουκχανταράβ τουτ 
µε ντα = όπως µε πόνεσες εσύ, έτσι 
θα σε πονέσω κι εγώ. 
πόπο!και ποπό! (επιφ.): άλε-άλε 
(οµόηχο άλε άλε = έλα έλα, πάρε 
πάρε) 
 π.χ. άλε-άλε! σο κερντά ο ντιλό! = 
πόπο! τι έκανε ο τρελός (βλ. άλε 
στο επιφ. α). 
πορδή: κχάϊ, η 
 (υποκ.) κχαϊορί, η (προφ. µε 
συνίζηση ιο). 
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πορνεία: λουµπνιπέ, ο (βλ. και 
προστυχιά). 
πορνείο: κερανάβα, η 
 π.χ. (κατάρα) κάι κερανάβα τε 
περέλ κι τσχέι ντα τε σίρντες κε 
µπαλά = σε πορνείο να πέσει η 
κόρη σου και να τραβάς τα µαλλιά 
σου. 
πορνεύω (αµετβ. ρ.): 
λουµπνισαράβ. 
πόρνη (α) : λουµπνί, η 
 π.χ. νά κα πφιρές καλέ λουµπνάσα 
= δεν θα περπατάς µ’ αυτή την 
πόρνη, ντιλαρντάς τουτ η λουµπνί = 
σε τρέλανε η πόρνη (λουµπνί σ.α. 
πρόστυχη, λουµπνό = πρόστυχος). 
 Συνών. χαντζαντί = χαµούρα. 
 (υπόκ.) λουµπνορί, η. 
πόρνη (β): οροσπούκα, η 
 π.χ. χαλά µαν καγιά οροσπούκα = 
µ’ έφαγε αυτή η πόρνη. 
 Αντίθ. ναµουζλούκα = σεµνή, τίµια. 
πόρτα (α): ουντάρ, ο 
 π.χ. πουτάρ ο ουντάρ = άνοιξε την 
πόρτα, τσαλαβάβ ο ουντάρ = χτυπώ 
την πόρτα, κασστουνό ουντάρ = 
ξύλινη πόρτα. 
πόρτα (β): καπούια (προφ. µε 
συνίζηση ια) και καπία, η 
 π.χ. νασστί πουταράβ η καπούια = 
δεν µπορώ να ανοίξω την πόρτα. 
πορτοκαλάδα: πορτοκαλάδα και 
πορτοκαλάντα, η 
 π.χ. πουτάρ µανγκέ γεκ 
πορτοκαλάδα τε παβ = άνοιξέ µου 
µια πορτοκαλάδα να πιω. 
πορτοκάλι: πορτοκάλι, ο 
 π.χ. σσουκλό πορτοκάλι = ξινό 
πορτοκάλι (πληθ. πορτοκάλα, ε). 
πορτοκαλί: πορτοκαλέσκο-ρένκι, ο 
(= πορτοκαλιού χρώµα). 
πορτοκαλιά: πορτοκαλίν, η. 
πορτούλα (α): ουνταρορό, ο. 
πορτούλα (β): καπουΐσα και 
καπιίσα, η. 
πορτοφολάς: (βλ. τσαντάκιας). 

πορτοφόλι (α): τζουλτάµο, ο 
 π.χ. χασαρντόµ µο τζουλτάµο = 
έχασα το πορτοφόλι µου. 
πορτοφόλι (β): πορτοφόλι, ο 
 π.χ. λε κο πορτοφόλι = πάρε το 
πορτοφόλι σου. 
πορτοφόλι (γ): τσά(ν)τα, η (βλ. και 
τσάντα) 
 π.χ. πφερντί παρέ σι κε ντάκι 
τσά(ν)τα = γεµάτο λεφτά είναι της 
µάνας σου το πορτοφόλι. 
πορτοφόλι (δ): κισί, η 
 π.χ. κε µαµιάκι κισί σι πφερντί = το 
πορτοφόλι της γιαγιάς σου είναι 
γεµάτο. 
 (είδος γυναικείου πορτοφολιού που 
δένεται µε υφασµάτινη ζώνη στη 
µέση. Το πορτοφόλι αυτό σήµερα 
το φορούν µόνο οι ηλικιωµένες 
(άνω των 50 ετών)). 
 (υποκ.) κισορί, η. 
πόση: πιιπέ, ο 
 π.χ. νάι πιιµάσκε καβά παΐ = δεν 
είναι για πόση αυτό το νερό. 
πόσιµος (επίθ.): πιιµάσκο,-ι και 
πιµάσκο,-ι 
 π.χ. πιιµάσκο παΐ = πόσιµο νερό. 
πόσο (α) (επίρρ. και άκλ. αντων.): 
καζόµ, κάντιµπορ, σαµπόρ, 
γκάντιµπορ και κάντικιν και 
καµπόρ (σ.α. πόσος) 
 π.χ. καζόµ παρέ µανγκές; = πόσα 
λεφτά θέλεις;, κάντικιν 
µπροσσένγκο σαν; = πόσο χρονών 
είσαι;, γκάντιµπορ γκιβέ κα ατσχός 
κατέ; = πόσες µέρες θα µείνεις 
εδώ;, καµπόρ µανγκές; = πόσο 
θέλεις; 
 (βλ. και τόσο) 
πόσο (β) (επίρρ. και άκλ. αντων.): 
γκάντικιν και σοµπόρ (σ.α. πόσος) 
 π.χ. γκάντικιν τζενέ αβιλέ; = πόσα 
άτοµα ήρθαν;, τζανές γκάντικιν 
µπουτ µανγκάβ τουτ! = ξέρεις πόσο 
πολύ σε αγαπώ! 
πόσος: (βλ. και πόσο). 
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ποσότητα: µπουτιπέ, ο (από τη 
λέξη µπουτ = πολύ, πολύς) (σ.α. 
αφθονία). 
ποσότητα: καµποριπέ, γκαντικινιπέ 
και καντικινιπέ, ο. 
πόστα (η): πόστα (= οµάδα 
εργατών) 
 π.χ. µπαριλί αµαρί πόστα, αβιλέ 
αβέρ τζενέ ντα = µεγάλωσε η πόστα 
(οµάδα) µας, ήρθαν κι άλλα άτοµα. 
πόστο (το): πόστα, η (= θέση 
εργασίας). 
 π.χ. άτσι κάι κι πόστα του = µείνε 
στο πόστο σου εσύ. 
ποταµάκι: λενορί και λεορί, η. 
ποτάµι: λεν, η 
 π.χ. κ’ αβές κάι λεν τε ναϊάς; = θα 
‘ρθεις στο ποτάµι να 
κολυµπήσουµε;, κα τζας κάι λεν τε 
ασταράς-µατσχέ = θα πάµε στο 
ποτάµι να ψαρέψουµε. 
ποταµίσιος (επίθ.): λενάκο,-ι και 
λεάκο,-ι 
 π.χ. λεάκο πάι = ποταµίσιο νερό. 
ποταµόψαρο: λενάκο-µατσχό και 
λεάκο-µατσχό, ο 
πότε (επίρρ.): κάνα 
 π.χ. κάνα κα τζάσταρ; = πότε θα 
φύγεις;, νι τζανάβ κάνα κα ιρισάολ  
= δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, κάνα 
αβιλάν; = πότε ήρθες; 
 (βλ. και όποτε, όταν). 
ποτέ (επίρρ.): ιτσ (κυριολ. 
καθόλου) 
 π.χ. ιτσ νασστί κα κερντόλ καβά 
κάι πφενές = ποτέ δεν θα γίνει αυτό 
που λες, ιτσ ιν αβιλό τε ντικχέλ µαν 
= ποτέ δεν ήρθε να µε δει. 
 (βλ. και καθόλου). 
ποτηράκι: ποτιρίσι, ο. 
ποτήρι: ποτίρι, ο 
 π.χ. χαλαβάβ ε ποτίρα = πλένω τα 
ποτήρια. 
ποτήρι (µε χερούλι από πλαστικό 
ή µέταλο): ναστράπα, η 

 π.χ. κάσκι σι καγιά ναστράπα; = 
ποιανού είναι αυτό το ποτήρι; 
ποτίζω (α) (µετβ. ρ.): ποτισαράβ 
 π.χ. ποτισαράβ ε λουλουγκιά = 
ποτίζω τα λουλούδια. 
 ποτίζω (β) (µετβ. ρ.): παΐ-τσχάβ 
(= νερό ρίχνω) και πάι-τσχαβ (= 
νερό ρίχνω) 
 π.χ. σσουκιλό ο κοπάτσι, τσχου 
λεσκέ εµπούκα παΐ = ξεράθηκε το 
δέντρο, πότισέ το λίγο. 
πότισµα: ποτισαριπέ, ο 
 π.χ. ποτισαριπέ µανγκέν ε κοπάτσα 
= πότισµα θέλουν τα δέντρα. 
ποτισµένος (µτχ.): ποτισαρντό,-ί 
 π.χ. ποτισαρντέ σι ε λουλουγκιά = 
ποτισµένα είναι τα λουλούδια. 
ποτό: ιτσκία, η 
 π.χ. σόσκι ιτσία µανγκές τε πες; = 
τι ποτό θέλεις να πιεις; 
πού (ερωτηµ. επίρρ.): κάι 
 π.χ. κάι σάνας; = πού ήσουν; κάταρ 
αβές; = από πού έρχεσαι; κάι γκελό; 
= πού πήγε; κάι ντικχλάν λε; = πού 
τον είδες; 
 (από πού; = κάταρ, π.χ. κάταρ 
γκελό; = από πού πήγε;) 
 (βλ. και σε). 
που (αντων. άκλ.): κάι 
 π.χ. κοτέ κάι πφε(ν)ντόµ τουκέ = 
εκεί που σου είπα, (φράση) κα 
µπιτσχαλάβ τουτ κοτάρ κάι αβιλάν 
= θα σε στείλω από ‘κει που ήρθες, 
τούσαν ο σεµπέτι κάι σίρνταβ 
ακανά = εσύ είσαι η αιτία που 
τραβάω (υποφέρω) τώρα. 
 (βλ. και σε). 
πουθενά (επίρρ.): κχατέ(ν)ντε και 
κχάτινέ(ν)ντε 
 π.χ. νι κα τζας κχατέ(ν)ντε, κατέ κα 
ατσχός = δεν θα πας πουθενά, εδώ 
θα µείνεις, ροντόµ λε κάι-αβέλα, 
νασστί ρακχαντόµ λε κχατέ(ν)ντε = 
τον έψαξα παντού, δεν τον βρήκα 
πουθενά. 
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πουκαµισάκι: α(ν)τεραβίσα, η και 
γκατορό, ο 
 π.χ. σσουκάρ σι κο γκατορό = 
ωραίο είναι το πουκαµισάκι σου. 
πουκάµισο: α(ν)τεράβα, η και 
γκατ, ο 
 π.χ. χαρνέ-µπαϊένγκο γκατ = 
κοντοµάνικο πουκάµισο, µπαρέ-
µπαϊένγκο γκατ = µακρυµάνικο 
πουκάµισο, κι(ν)ντόµ τουκέ 
α(ν)τεράβα = σου αγόρασα 
πουκάµισο (γκατ σ.α. ρούχο). 
πουλάδα: πιλίτσκα, η (βλ. 
κοτοπουλάκι). 
πουλαδίτσα: πιλιτσκίσα, η. 
πουλάκι: τσιρικλορί, η. 
πουλαράκι: κχουρορό, ο. 
πουλάρι: κχουρό, ο. 
πουλερικό: κχαϊνικανό, ο. 
πουλερικά (τα): κχαϊνικανέ, ε 
(προήλθε από τη λέξη κχαϊνί = 
κότα). 
πούληµα: µπικινιπέ, ο 
 π.χ. νάι µπικινιµάσκε καλά = δεν 
είναι για πούληµα αυτά. 
 Αντίθ. κινιπέ = αγόρασµα. 
πουληµένος (µτχ.): µπικι(ν)ντό,-ί 
 π.χ. µπικι(ν)ντό σι ο κχερ = 
πουληµένο είναι το σπίτι. 
 Αντίθ. µπιµπικι(ν)ντό = απούλητος 
πούληση: µπικινιπέ, ο 
 Αντίθ. κινιπέ = αγόρασµα. 
πουλί: τσιρικλί, η 
 π.χ. (στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«Ε τσιρικλά» (= Τα πουλιά) σαρ 
τσιρικλά σι ε Ροµά, σα ε 
ντουνιαβάτε σίλεν πφαλά = σαν τα 
πουλιά είναι οι Τσιγγάνοι, σ’ όλο 
τον κόσµο έχουν αδέρφια. 
πουλιέµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
µπικί(ν)ντιαβ 
 π.χ. (φράση) µε νι µπικί(ν)ντιαβ 
παρένγκε = εγώ δεν πουλιέµαι για 
χρήµατα, νι µπικί(ν)ντιλε ε 
µανγκινά = δεν πουλήθηκαν τα 
εµπορεύµατα. 

 Αντίθ. κι(ν)ντιάβ = αγοράζοµαι. 
πουλιέµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
µπικι(ν)ντισάαβ  
 π.χ. µπικι(ν)ντισάιλε ε µανγκινά = 
πουλήθηκαν τα εµπορεύµατα. 
πούλµαν: πούλµαν, η και πούλµαν, 
ο 
 π.χ. γκελόταρ πούλµανάσα = έφυγε 
µε πούλµαν. 
πουλµαντζής: πούλµαντζίο, ο. 
πουλώ (µετβ. ρ.): µπικινάβ και 
µπικνάβ 
 π.χ. µπικινέλ πατέ κάι παζάρι = 
πουλάει ρούχα στο παζάρι, 
µπικινάβ µο τοµαφίλι = πουλάω το 
αυτοκίνητό µου, µπικνέλ πο κχέρ = 
πουλάει το σπίτι του, καβά µπικνέλ 
τουτ ντα κινέλ τουτ = αυτός σε 
πουλάει και σ’ αγοράζει. 
 Αντίθ. κινάβ = αγοράζω. 
πούντα: πού(ν)τα, η 
 π.χ. πού(ν)τα λιά ο χουρντό = 
πούντα πήρε (άρπαξε) το παιδί. 
πούπουλα (τα): µπαλά, ε (κυριολ. 
µαλλιά, τρίχες) 
 π.χ. ε κχαϊνάκε µπαλά = της κότας 
τα πούπουλα. 
πούστης: µπουλιάκο και 
µπουλιντι(ν)ντό, ο. 
πουστιά: πουσσλούκο, ο 
 π.χ. σόσκε κερντάν µανγκέ καβά 
πουσσλούκο; = γιατί µου έκανες 
αυτή την πουστιά; 
πουτάνα: λουµπνί (σ.α. πρόστυχη) 
και οροσπούκα, η 
 π.χ. τζανές σο λουµπνί σι καγιά! = 
ξέρεις τι πουτάνα είναι αυτή!, 
µποζντού λεσκί ανάβα καγιά 
οροσπούκα = του χάλασε την 
οικογένεια αυτή η πουτάνα. 
 (υποκ.) λουµπνορί, η. 
πουτανιά: λουµπνιπέ, λουµνιπέ 
(σ.α. προστυχιά, πορνεία) και 
οροσπουλούκο, ο 
 Αντίθ. ναµουζλούκο = σεµνότητα, 
τιµιότητα. 
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πουτανιάρης (ο): λουµπνό, λουµνό 
και οροσπουτζίο, ο  
 π.χ. τζανάβ σο οροσπουτζίο σαν! = 
ξέρω τι πουτανιάρης είσαι! (λουµνό 
και λουµπνό σ.α. πρόστυχος). 
 Αντίθ. ναµουζλίο = σεµνός, τίµιος. 
πουτανίστικος (επίθ.): 
λουµπνικανό, -ί, λουµνικανό, -ί και 
οροσπουκένγκο, -ι 
 π.χ. λουµπνικανό µακχιπέ κερντάς 
= πουτανίστικο βάψιµο (µακιγιάζ) 
έκανε, οροσπουκένγκο βουραηπέ σι 
καβά = πουτανίστικο ντύσιµο είναι 
αυτό (λουµπνικανό σ.α. πρόστυχος, 
π.χ. λουµπνικανέ όρµπε = πρόστυχα 
λόγια). 
πράγµα (α): σσέι, ο 
 π.χ νασστί ακχιαράβ σαρ κερντιλό 
καβά σσέι = δεν µπορώ να 
καταλάβω πώς έγινε αυτό το 
πράγµα, σαβέ σσέα σι καλά κάι 
κερές; ιν λατζάς; = τι πράγµατα 
είναι αυτά που κάνεις; δεν 
ντρέπεσαι;, κίντε κε σσέα ντα 
τζάταρ = µάζεψε τα πράγµατά σου 
και φύγε, καλέ σσεέσκε γκαντιµπόρ 
παρέ ντιάν; = γι’ αυτό το πράγµα 
τόσα λεφτά έδωσες; 
πράγµα (β) (άψυχο χειροπιαστό): 
µανγκίν, ο (βλ. και προϊόν, 
εµπόρευµα, περιουσία, αγαθό (κάθε 
αντικείµενο)) 
 π.χ. µιρνέ µανγκινέσκε, 
κουµά(ν)ντα, νι κα κερές = για το 
δικό µου το πράγµα, κουµάντο, δε 
θα κάνεις. 
πράγµατα (τα): σσέα, ε 
(βλ. οµόηχο σσέα = ρούχα). 
πράγµατι (επίρρ.): έµντα και 
τσατσές 
 π.χ. σι έµντα γκαντιµπόρ λατσχό, 
σαρ πφενέν; = είναι πράγµατι τόσο 
καλός, όσο λένε; 
 (βλ. και επίρρ. αλήθεια, όντως). 
πραγµατικά (επίρρ.): 
τσατσουκανέστε  

 π.χ. καλαρντάς µο γκι, 
τσατσουκανέστε = µου µαύρισε την 
ψυχή, πραγµατικά (βλ. και 
αληθινά). 
πραγµατικός (επίθ.): 
τσατσουκανό,-ί 
 π.χ. καγιά σι η τσατσουκανί 
ιστορία = αυτή είναι η πραγµατική 
ιστορία. 
 (βλ. και αληθινός). 
 Συνών. χάσι = γνήσιος. 
 Αντίθ. χοχαµντό = ψεύτικος, 
ψεύτης. 
πραγµατικότητα: τσατσουκανιπέ, 
ο 
 π.χ. πφενέν µπουτ, αµά κχόνικ ιν 
σικλιλό σο κερντιλό κάι 
τσατσουκανιπέ! = λένε πολλά, αλλά 
κανείς δεν έµαθε τι έγινε στην 
πραγµατικότητα! 
πραγµατοποιηµένος (µτχ.): 
τσατσαρντό,-ί 
 Αντίθ. µπιτσατσαρντό = 
απραγµατοποίητος. 
πραγµατοποίηση: τσατσαριπέ, ο. 
πραγµατοποιώ (µετβ. ρ.): 
τσατσαράβ 
 π.χ. ζόρι τσατσάρντον καλά σουνέ 
κάι κερές = δύσκολα 
πραγµατοποιούνται αυτά τα όνειρα 
που κάνεις. 
πρακτικά (επίρρ.): κεριµάσα (= µε 
πράξη, µε φτιάξιµο). 
πρακτικός (επίθ.): κεριµάσκο, -ι. 
πραµάτεια: µανγκίν, ο (= 
εµπόρευµα, προϊόν, περιουσία) 
 π.χ. µπικι(ν)ντάν σα κο µανγκίν; = 
πούλησες όλη την πραµάτεια σου;  
 (βλ. και εµπόρευµα, προϊόν, 
περιουσία). 
πράξη: κεριπέ, ο 
 π.χ. (στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«Ε κεριµάτα» (= Οι πράξεις) 
σικλάο ε µανουσσέν κατάρ λενγκέ 
κεριµάτα, νάα κατάρ λενγκέ όρµπε· 
κα χοχάντος = µάθε τους 



 363

ανθρώπους από τις πράξεις τους, 
όχι από τα λόγια τους· θα 
γελαστείς. 
 (βλ. και δηµιουργία, φτιάξιµο). 
 Αντίθ. µπικεριπέ = απραξία, 
αδράνεια. 
πράος: (βλ. ήπιος) 
πραότητα: (βλ. ηπιότητα, 
βραδύτητα). 
πρασινάδα: γεσσι(λ)λίκο, ο 
 π.χ. σσουκάρ γεσσι(λ)λίκο σι κατέ 
= ωραία πρασινάδα έχει εδώ. 
 (σ.α. χλόη). 
πρασινίζω (α) (αµετβ. ρ.): 
γεσσι(λ)λενίαβ 
 π.χ. γεσσι(λ)λε(ν)ντί σα ο τχαν = 
πρασίνισε όλος ο τόπος. 
πρασινίζω (β) (αµετβ. ρ.): γεσσίλι-
κερντιάβ (= πράσινος-γίνοµαι). 
πρασινίζω (α) (µετβ. ρ.): 
γεσσι(λ)λετιρίαβ. 
πρασινίζω (β) (µετβ. ρ.): γεσσίλι-
κεράβ (= πράσινο κάνω). 
πράσινος (άκλ. επίθ.): γεσσίλι 
 π.χ. γεσσίλι πφαµπάϊ = πράσινο 
µήλο. 
πράσο: πράσα, η και πράζο, ο 
 π.χ. τσχινάβ η πράσα = κόβω το 
πράσο. 
πρασόπιτα: πρασάκι-πλετσί(ν)τα, η 
και πρασάκι-πετσί(ν)τα, η 
 π.χ. κα χας πρασάκι-πετσί(ν)τα; = 
θα φας πρασόπιτα; 
πρασόρυζο: πρασάσα-ρέζο, ο (= µε 
πράσο ρύζι) 
 π.χ. πρασάσα-ρέζο κερντόµ = 
πρασόρυζο έφτιαξα. 
πρασόφυλλο: πρασάκι-πατρίν, η. 
πράττω (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
κεράβ 
 π.χ. λατσχό κερντάν = καλώς 
έπραξες, ο νικοκίρι µανούςς 
αγκαντάλ νι κερέλ = ο νοικοκύρης 
άνθρωπος έτσι δεν πράττει. 
 (βλ. και κάνω, δηµιουργώ, φτιάχνω 
µετβ.) 

πρέπει (απρόσ.ρ.): λαζΰµ και πρέπι 
 π.χ. λαζΰµ τε αβές τούντα = πρέπει 
να ‘ρθεις κι εσύ, έπρεπε τε τζάλας 
βόντα = έπρεπε να πήγαινε κι 
αυτός. 
πρέσα: πρένσα, η. 
πρεσαδόρος: πρένσατζίο, ο (σ.α. 
ιδιοκτήτης πρέσας). 
πρέφα: πρέφα, η 
 π.χ. λιά τουτ πρέφα = σε πήρε 
πρέφα (δηλ. σε αντιλήφθηκε). 
πρήζοµαι (αµετβ. ρ.): σσουβλιάβ 
 π.χ. σσουβλιλί λεσκί τσχαµ = 
πρήστηκε το µάγουλό του. 
πρήζω (µετβ. ρ.): σσουβλιαράβ 
 π.χ. ε σινσάρα σσουβλιαρντέ λεσκό 
µούι = τα κουνούπια του έπρηξαν 
το πρόσωπο. 
πρήξιµο (α): σσουβλιπέ, ο (σ.α. 
εξόγκωµα). 
πρήξιµο (β): σσουβλιαριπέ, ο 
 π.χ. σσουβλιαριπέ µανγκέν λεσκέ 
γιακχά, για τε τχολ γκογκί = 
πρήξιµο θέλουν τα µάτια του, για 
να βάλει µυαλό. 
πρηνηδόν: (βλ. µπρούµητα). 
πρησµένος (α) (µτχ.): σσουβλό,-ί 
 π.χ. σσουβλό σι λεσκό βας = 
πρησµένο είναι το χέρι του. 
πρησµένος (β) (µτχ.): 
σσουβλιαρντό, -ί 
 π.χ. σσουβλιαρντέ σι λεσκέ γιακχά 
= πρησµένα είναι τα µάτια του. 
πρίζα: µπρίζα, η 
 π.χ. κινγκέ βαστένσα νά αστάρ η 
µπρίζα = µε βρεγµένα χέρια µην  
πιάνεις τη πρίζα. 
πριζόλα: (βλ. µπριζόλα). 
πριν από λίγο (επίρρ.): ντέµινγκ 
 π.χ. ντέµινγκ γκελόταρ = πριν από 
λίγο έφυγε, ντέµινγκ χαλόµ, νι 
µανγκάβ = πριν από λίγο έφαγα, δε 
θέλω. 
πριν (α) (επίρρ. και σύνδ.): πο 
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 π.χ. µανγκάβ τε ορµπισαράβ 
τουσά, πο τε τζάσταρ = θέλω να 
σου µιλήσω, πριν να φύγεις. 
 (βλ. και επίρρ. πιο). 
πριν (β) (επίρρ. και σύνδ.): πριν 
 π.χ. πριν τε αβέλ βο, τζα του = πριν 
να έρθει αυτός, πήγαινε εσύ. 
 Συνών. σαρνί = προτού, δίχως. 
 Αντίθ. σονά και σορά = µετά, 
ύστερα, έπειτα. 
πριονάκι: µπουτσκιίσα, η. 
πριόνι: µπουτσκία, η 
 π.χ. νι τσχινέλ καγιά µπουτσκία = 
δεν κόβει αυτό το πριόνι. 
πριονίζω (µετβ. ρ.): µπουτσκιάσα-
τσχινάβ (= µε πριόνι κόβω). 
 π.χ. µπουτσκιάσα-τσχινάβ ο 
κοπάτσι = πριονίζω το δέντρο. 
πριόνισµα: µπουτσκιάσα-τσχινιπέ, 
ο (= µε πριόνι κόψιµο). 
πριονισµένος (µτχ.): µπουτσκιάσα-
τσχι(ν)ντό,-ί (= µε πριόνι 
κοµµένος). 
προαγωγός: νταβατζίο, ο. 
προαίσθηµα: µάλιµι, ο 
 π.χ. κερντιλό µανγκέ µάλιµι κάι κα 
κερντόλας καβά σσέι = µου έγινε 
προαίσθηµα ότι θα γινόταν αυτό το 
πράγµα. 
προάλλες (επίρρ.): κολγκιασά 
 π.χ. ντικχλέµ λες κολγκιασά = τον 
είδα τις προάλλες. 
προαύλιο: ανγκλικνί-αβλία (= 
µπροστινή αυλή) και αβλία, η (= 
αυλή) 
 π.χ. ε µεκτεπέσκι αβλία = το 
προαύλιο του σχολείου. 
προβάλλοµαι (α) (αµετβ. ρ.): 
σικανταράµαν 
 (βλ. και επιδεικνύοµαι, 
αναδεικνύοµαι). 
προβάλλοµαι (β) (αµετβ. ρ.): 
σικαντινάβαβ και σικαντισάαβ 
 π.χ. σικαντισάιλι µι µπουκί = 
προβλήθηκε η δουλειά µου (σ.α. 

επιδεικνύοµαι, φανερώνοµαι, 
αναδεικνύοµαι). 
προβάλλω (µετβ. ρ.): σικανταράβ 
 π.χ. σικανταρέλ πε µανγκινά = 
προβάλλει τα προϊόντα του. 
 (βλ. και επιδεικνύω, αναδεικνύω). 
προβατάκι: µπακρορό, ο. 
προβατίλα: µπακρένγκι-κοκία, η (= 
προβάτων µυρωδιά). 
προβατίσιος (επίθ.): µπακρανό,-ί 
 π.χ. µπακρανό µας = προβατίσιο 
κρέας. 
προβατίνα: µπακρί, η. 
πρόβατο: µπακρό και µπρακό, ο 
 π.χ. καζόµ µπακρέ σίτουτ; = πόσα 
πρόβατα έχεις; (σ.α. αρνί). 
προβεβληµένος: (βλ. 
αποκαλυµµένος). 
πρόβειος (επίθ.): µπακρέσκο,-ι 
 π.χ. µπακρέσκο σούτι = πρόβειο 
γάλα, µπακρέσκο τφουτ = πρόβειο 
γιαούρτι. 
προβιά: µπακρέσκι-µορκχί, η (= 
προβάτου δέρµα). 
πρόβληµα: πρόβλιµα, ο 
 π.χ. σαβό πρόβλιµα σίτουτ; πφεν 
µανγκέ = τι πρόβληµα έχεις; πες 
µου. 
 Συνών. ζορλούκο = δυσκολία. 
προβολή: σικανταριπέ, ο 
 π.χ. σικανταριπέ µανγκέν ε 
µανγκινά = προβολή θέλουν 
(χρειάζονται) τα προϊόντα. 
 (βλ. και επίδειξη, ανάδειξη). 
πρόγραµµα: πρόγραµα και 
πρόγκραµα, η. 
πρόδηλος: (βλ. φανερός (β)). 
προδίδοµαι (αµετβ.ρ): 
πφουκάντιαβ 
 π.χ. πφουκάντιλο κατάρ πι ροµνί = 
προδόθηκε από τη γυναίκα του. 
προδίδω (µετβ. ρ.): πφουκαβάβ 
 π.χ. σόσκε πφουκαντάν µαν; = 
γιατί µε πρόδωσες;, κα πφουκαβάβ 
τουτ κάι σσεραλέ = θα σε προδώσω 
στους αστυνοµικούς. 
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προδίδω (ή µαρτυρώ τον εαυτό 
µου): πφουκαβάµαν (µέσο ή 
αυτοπαθές ρ.) 
 π.χ. ιτσ γκογκί νάι τουτ. κόρκορι 
πφουκαβέστουτ = καθόλου µυαλό 
δεν έχεις. µόνος σου προδίδεις τον 
εαυτό σου. 
προδοµένος (µτχ.): πφουκαντό,-ί 
 π.χ. (τίτλος ποίηµατος Γ. Αλεξίου) 
«ε πφουκαντέ σουνέ» = «τα 
προδοµένα όνειρα». 
προδοσία: πφουκαηπέ, ο 
 π.χ. ο πφουκαηπέ σι νάι λατσχό 
σσέι = η προδοσία δεν είναι καλό 
πράγµα (καλή πράξη). 
προδότης (α): πφουκαµντό, ο. 
προδότης (β): πφουκαµτζίο, ο 
 π.χ. µπουτ πφουκαµτζίο σαν = 
πολύ προδότης είσαι. 
 Συνών. αφιάβα = ρουφιάνος. 
προδότρια (α): πφουκαµντί, η. 
προδότρια (β): πφουκαµτζίκα, η 
 Συνών. αφιάβκα = ρουφιάνα. 
πρόδωµα: (βλ. προδοσία). 
προεδρίνα: πρόιντορόσκα, η και 
προϊντορίνκα, η. 
πρόεδρος: πρόιντορόζι και 
πρόιντορο, ο. 
προειδοποιώ (µετβ. ρ.): αµπέρι-
νταβ (= είδηση δίνω) (σ.α. 
ειδοποιώ, ενηµερώνω) 
 π.χ. αµπέρι-νταβ τουτ, αβέρ φαρέ 
τε να κερές καβά, σόσκε κα 
χάσαµεν = σε προειδοποιώ, άλλη 
φορά να µην το κάνεις αυτό, γιατί 
θα µαλώσουµε. 
 (βλ. και ειδοποιώ). 
προθεσµία (α): βαντάβα, η 
 π.χ. ντιάς µαν ντούι γκιβέ βαντάβα 
= µου έδωσε δυο µέρες προθεσµία. 
προθεσµία (β): µουσαντάβα, η 
 π.χ. εκ αφτάβα µουσαντάβα νταβ 
τουτ = µια βδοµάδα προθεσµία σου 
δίνω. 
προίκα: τσεήζι, ο 

 π.χ. κεράβ τσεήζι µε τσχάκε = 
φτιάχνω προίκα για την κόρη µου. 
 (υποκ.) τσεηζίσι, ο. 
προϊόν: µανγκίν, ο 
 π.χ. ντασικανέ µανγκινά = 
ελληνικά προϊόντα, λατσχό µανγκίν 
σι καβά = καλό προϊόν είναι αυτό. 
 (βλ. και εµπόρευµα, περιουσία). 
πρόκα: (βλ. καρφί). 
προκαλώ (µετβ. ρ.): κερνταράβ (= 
κάνω να γίνει-ουν, κάνω να 
φτιαχτεί-ουν, κάνω να κάνει-ουν, 
βάζω να φτιάξει-ουν, βάζω να 
κάνει-ουν, σ.α. κατασκευάζω) 
 π.χ. κερνταράβ τσινγκάρ = 
προκαλώ καβγά, κα κερνταράβ µο 
τοµαφίλι = θα βάλω να φτιάξουν το 
αυτοκίνητό µου, κα κερνταράβ κχερ 
= θα χτίσω (θα βάλω να χτίσουν) 
σπίτι, κα κερνταράβ τουτ κάι κο 
ντατ = θα βάλω τον πατέρα σου να 
σε κάνει (δείρει). 
προκαταβάλλω (µετβ. ρ.): 
ανγκλάλ-νταβ (= από µπροστά 
δίνω). 
 π.χ. καζόµ παρέ ντιάν ανγκλάλ για 
τε λες ο τοµαφίλι; = πόσα χρήµατα 
προκατέβαλες για να πάρεις το 
αυτοκίνητο; 
 (βλ. και απαντώ). 
προκόβω (αµετβ. ρ.): προκοπία-
ντικχάβ (= προκοπή βλέπω). 
 π.χ. γκελό α(ν)ντί Αλαµάνια ντα 
προκοπία-ντικχλάς = πήγε στη 
Γερµανία και πρόκοψε. 
 Συνών. ανγκλέ-τζαβ = προχωρώ 
αµετβ., προοδεύω. 
προκοπή: προκοπία, η 
 π.χ. γκαντικίν µπροσσά µπουκί-
κερές, κάι κι προκοπία; = τόσα 
χρόνια δουλεύεις, πού είναι η 
προκοπή σου; 
προλαβαίνω (α) (αµετβ. και 
µετβ.ρ.): ρεσαβάβ και ετισστιρίαβ  
 π.χ. κα ετισστιρίολ τε αβέλ; = θα 
προλάβει να έρθει; 
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προλαβαίνω (β) (αµετβ. και 
µετβ.ρ.): ρεσάβ 
 π.χ. κα τζάλταρ ο τιρένο, ναςς τε 
ρεσές λε = θα φύγει το τρένο, τρέχα 
να το προλάβεις. 
 (ρεσάβ κυριολ. φτάνω). 
πρόµαχος: (βλ. σωµατοφύλακας). 
προξενείο: κόνσολοζλούκο, ο. 
προξενεµένη: µανγκλανταρντί, η 
 π.χ. µανγκλανταρντί σι καϊά 
τσχορί. νά αστάρντο λάσα = 
προξενεµένη είναι αυτή η κοπέλα. 
µην την πειράζεις. 
προξενεύω (µετβ. ρ.): 
µανγκλανταράβ 
 π.χ. καλέ τσχορά κα 
µανγκλανταρέν µανγκέ αϊράτ = 
αυτή την κοπέλα θα µου 
προξενέψουν απόψε. 
προξενήτρα: (βλ. κουµπάρα (β)). 
προξενιά: (βλ. προξενιό). 
προξενιό: µανγκλανταριπέ, ο 
 π.χ. µανγκλανταριµάσα εβλε(ν)ντί 
= µε προξενιό παντρεύτηκε. 
πρόξενος: κόνσολόζι, ο 
 π.χ. ε Ιταλιανένγκο κόνσολόζι σι 
καβά = των Ιταλών ο πρόξενος 
είναι αυτός. 
προοδευµένος: (βλ. 
προχωρηµένος). 
προοδεύω (αµετβ. ρ.): ανγκλέ-
τζαβ (= µπροστά πηγαίνω, βλ. και 
προχωρώ αµετβ.) 
 π.χ. κάνα ασσουνάβ κάι τζας-
ανγκλέ, µο γκι πουτάρντολ = όταν 
ακούω που προοδεύεις, η ψυχή µου 
ανοίγει. 
 Συνών. προκοπία-νικχάβ = 
προκόβω. 
πρόοδος: (βλ. προχώρηµα). 
πρόπερσι (επίρρ.): πόπερσι 
 π.χ. πόπερσι γκελόµας κοτέ = 
πρόπερσι είχα πάει εκεί. 
προπέρσινος (επίθ.): πόπερσουτνο, 
-ι και πόπερσιτνο, -ι 

 π.χ. πόπερσουτνο γιβέ(ν)τ = ο 
προπέρσινος χειµώνας. 
προσβάλλω (µετβ. ρ.): 
λατζανταράβ (κατά λέξη 
ντροπιάζω) 
 π.χ. λατζανταρντάν λες κανταλέ 
ορµπένσα κάι πφε(ν)ντάν λεσκέ = 
τον πρόσβαλες µ’ αυτά τα λόγια 
που του είπες, ακανά κερντιλό κο 
γκι κάι λατζανταρντάν λε; = τώρα 
έγινε η ψυχή σου που τον 
πρόσβαλες; 
 (βλ. και ντροπιάζω, ταπεινώνω, 
εξευτελίζω). 
 Συνών. ρεζίλι-κεράβ = ρεζιλεύω. 
προσβεβληµένος (µτχ.): 
λατζανταρντό,-ί 
 π.χ. λατζανταρντέ µόσα, σαρ τε 
ικλάβ ανγκλά ντουνιάβα; = µε 
προσβεβληµένο πρόσωπο, πώς να 
βγω µπροστά στον κόσµο; 
 (βλ. και ντροπιασµένος, 
ταπεινωµένος, εξευτελισµένος). 
προσβλητικός (επίθ.): 
λατζανταριµάσκο, -ι 
 π.χ. λατζανταριµάσκε πφερασά = 
προσβλητικά λόγια. 
προσβολή: λατζανταριπέ, ο 
 (βλ. και ντρόπιασµα, ταπείνωση, 
εξευτελισµός). 
προσδένοµαι (αµετβ. ρ.): 
πφά(ν)νταµαν (κυριολ. κλείνω 
εµένα, κλείνοµαι, σ.α. δένοµαι, 
κουµπώνοµαι). 
προσδένω (µετβ. ρ.): πφά(ν)νταβ 
(κυριολ. κλείνω µετβ., σ.α. δένω, 
βουλώνω). 
προσδοκία (α): ασσουγκιαριπέ και 
ασιγκιαριπέ, ο 
 (βλ. και αναµονή). 
προσδοκία (β): µπεκλεµέκο, ο (= 
αναµονή, προσµονή, σ.α. 
καρτερία). 
προσδοκώ (α) (µετβ. ρ.): 
ασσουγκιαράβ και ασιγκιαράβ 
 (βλ. και περιµένω, αναµένω). 
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προσδοκώ (β) (µετβ. ρ.): µπεκλέαβ 
(= περιµένω, αναµένω, προσµένω, 
σ.α. καρτερώ) 
 π.χ. σο µπεκλέος αβέρ τε κεράβ 
τούκε; = τι προσδοκάς άλλο να 
κάνω για σένα; 
προσδοκώµενος: (βλ. 
αναµενόµενος). 
προσεγγίζοµαι: (βλ. αµετβ. 
πλησιάζω). 
προσεγγίζω: (βλ. µετβ. πλησιάζω). 
προσέγγιση: (βλ. πλησίασµα). 
προσέρχοµαι (αµετβ. ρ.): αβάβ (= 
έρχοµαι) 
 π.χ. αβάβ κάι µακεµάβα = 
προσέρχοµαι στο δικαστήριο. 
προσευχή: µολισαριπέ, ο 
 (βλ. και παρακάλεσµα). 
προσεύχοµαι (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
µολισαράβ 
 (βλ. και παρακαλώ). 
προσέχω (α) (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
κο(λ)λάιαβ (προφ. µε συνίζηση ια). 
 π.χ. τε κο(λ)λάιος ε χουρντέν = να 
προσέχεις τα παιδιά, κο(λ)λά τουτ 
οπρά ντροµ = πρόσεχε πάνω στο 
δρόµο. 
προσέχω (β) (αµετβ. και µετβ.ρ.): 
ντικχάβ (κυριολ. κοιτάζω, βλέπω) 
(σ.α. φροντίζω, εξετάζω, παρατηρώ, 
παρακολουθώ) 
 π.χ. ντικ τε να χοχαβέλ τουτ = 
πρόσεχε να µη σε ξεγελάσει. 
πρόσθεση: πρόσθεσι, η 
 π.χ. τζανές τε κερές πρόσθεσι; = 
ξέρεις να κάνεις πρόσθεση; 
προσθέτω (µετβ. ρ.): προσθεσαράβ 
 Συνών. τχαβ = βάζω, τοποθετώ, 
προσθέτω (οµόηχο τχαβ = κλωστή, 
πλένω). 
 Αντίθ. ικαλάβ = βγάζω, αφαιρώ, 
παράγω. 
πρόσθιος: (βλ. µπροστινός). 
προσκάλεσµα (α): τσινγκαρντιπέ, ο 
 (βλ. και κάλεσµα). 

προσκάλεσµα (β): νταβετλεµέκο, 
ο. 
προσκαλεσµένος (α) (µτχ.): 
τσινγκαρντό,-ί 
 (βλ. και καλεσµένος). 
 Αντίθ. µπιτσινγκαρντό = 
απροσκάλεστος, ακάλεστος. 
προσκαλεσµένος (β) (µτχ. ως 
επίθ.): νταβετλίο, -ίκα (σ.α. 
καλεσµένος) 
 π.χ. νταβετλίο σοµ κάι λεσκό µπιάβ 
= προσκαλεσµένος είµαι στο γάµο 
του.  
προσκαλώ (α) (µετβ. ρ.): 
τσινγκάρνταβ 
 (βλ. και καλώ). 
προσκαλώ (β) (µετβ. ρ.): 
νταβετλέαβ 
 π.χ. νταβετλέαβ τουτ κάι µο µπιάβ 
= σε προσκαλώ στο γάµο µου 
(νταβέτι = δεξίωση). 
πρόσκληση: (βλ. προσκάλεσµα). 
προσµένω (µετβ. ρ.): ασιγκιαράβ 
και ασσουγκιαράβ 
 π.χ. ασσουγκιαράβ λεσκό αβιπέ = 
προσµένω τον ερχοµό του. 
 (σ.α. αναµένω, περιµένω, 
προσδοκώ). 
προσµονή: ασιγκιαριπέ και 
ασσουγκιαριπέ, ο 
 (σ.α. αναµονή, προσδοκία). 
προσοχή (α): κο(λ)λαµάκο, ο 
 π.χ. καλά µπουκιά µανγκέν 
κο(λ)λαµάκο = αυτές οι δουλειές 
θέλουν προσοχή. 
προσοχή (β): ντικχιπέ, ο (κυριολ. 
κοίταγµα, βλέµµα) (σ.α. φροντίδα, 
εξέταση, παρατήρηση, 
παρακολούθηση) 
 Αντίθ. µπιντικχιπέ = απροσεξία, 
αβλεψία. 
πρόσοψη: ανγκλιπέ, ο (ανγκλέ = 
µπροστά) 
 Συνών. µούι = πρόσωπο, στόµα, 
φάτσα. 
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προσόψι: µόσκι-πετσέτα, η 
(κυριολ. προσώπου πετσέτα) 
προσπάθεια: ζαµέτι, ο (κυριολ. 
κόπος) 
 π.χ. κερ εκ ζαµέτι = κάνε µια 
προσπάθεια. 
προσπαθώ (αµετβ. ρ.): µαράµαν 
 π.χ. κε λατσχιµάσκε µαράµαν = για 
το καλό σου προσπαθώ. 
 (βλ. και λήµµα παιδεύοµαι). 
προσπέραση: (βλ. προσπέρασµα). 
προσπέρασµα: νακχαηπέ (= 
πέρασµα) 
 π.χ. τε ντικχέσας σαό νακχαηπέ 
κερντά αµέν ε τοµαφιλέσα, κα 
ντιλάοσας! = αν έβλεπες τι 
προσπέρασµα µας έκανε µε το 
αυτοκίνητο, θα τρελαινόσουν!  
προσπερνώ (µετβ. ρ.): νακχαβάβ 
(= περνώ (µετβ.)) 
 π.χ. καλέ τοµαφιλέσα κάι κι(ν)ντόµ 
ακανά, νασστί νακχαβές µαν = µ’ 
αυτό το αυτοκίνητο που αγόρασα 
τώρα, δεν µπορείς να µε 
προσπεράσεις. 
προσποιούµαι (µετβ. ρ.): κεράµαν 
(= κάνω τον εαυτό µου, κεράβ = 
κάνω, µαν = εµένα, σ.α. 
καµώνοµαι, παριστάνω, 
υποκρίνοµαι, υποδύοµαι) 
 π.χ. κερέλπες ντιλό = προσποιείται 
τον τρελό. 
προστάτης: (βλ. σωµατοφύλακας). 
πρόστιµο: πρόστιµο, ο 
 π.χ. ο τροχονόµο τσχι(ν)ντά µανγκέ 
πρόστιµο = ο τροχονόµος µου 
έκοψε πρόστιµο. 
προστυχιά (α): λουµπνιπέ, ο και 
λουµνιπέ, ο (σ.α. πουτανιά, 
πορνεία) 
 (βλ. και πορνεία). 
προστυχιά (β): εντεπσιζλίκο, ο 
 Αντίθ. ναµουζλούκο = σεµνότητα, 
τιµιότητα. 
προστυχοδουλειά: λουµπνικανί-
µπουκί, η 

 π.χ. µουκ καγιά-λουµπνικανί 
µπουκί = παράτα αυτή την 
προστυχοδουλειά. 
 Συνών. κχα(ν)ντινί-µπουκί = 
βρωµοδουλειά. 
προστυχόλογα (τα) (α): λουµπνέ-
όρµπε, ε. 
προστυχόλογα (τα) (β): 
λουµπνικανέ-όρµπε, ε και 
λουµνικανέ-όρµπε, ε. 
 π.χ. νά κα πφενές λουµνικανέ-όρµπε 
= δεν θα λες προστυχόλογα. 
 Συνών. κχα(ν)ντινέ-όρµπε = 
βρωµόλογα. 
προστυχόλογα (τα) (γ): εντεπσίζι-
πφερασά, ε. 
πρόστυχος (α) (επίθ.): λουµπνό,-ί 
και λουµνό, -ί 
 π.χ. µπουτ λουµπνό σαν = πολύ 
πρόστυχος είσαι (λουµπνό και 
λουµνό σ.α. πουτανιάρης, λουµπνί 
και λουµνί σ.α. πουτάνα, πόρνη). 
 Συνών. χαντζαντό = χαµούρης. 
πρόστυχος (β) (επίθ.): εντεπσίζι-
ίσκα 
 π.χ. νάι σαν λατσχό µανούςς, 
εντεπσίζι σαν = δεν είσαι καλός 
άνθρωπος, πρόστυχος είσαι. 
 Αντίθ. ναµουζλίο = σεµνός, τίµιος 
προσφέροµαι (αµετβ. ρ.): 
ντι(ν)ντιάβ και ντάµαν (κυριολ. 
δίνοµαι σ.α. αφιερώνοµαι, 
αφοσιώνοµαι). 
προσφέρω (µετβ. ρ.): νταβ (= 
δίνω) 
 π.χ. σο ντιάν µαν τζι ακανά; = τι 
µου πρόσφερες µέχρι τώρα; 
προσφορά: ντιιπέ, ο (= δόσιµο). 
προσωπάκι: µουϊορό, ο (προφ. µε 
συνίζηση ιο) 
 π.χ. σαό σσουκάρ µουϊορό σι ε 
χουρντέ! = τι όµορφο προσωπάκι 
έχει το µωρό! 
 (βλ. και στοµατάκι). 
πρόσωπο: µούι, ο (προφ. µε 
σινίζηση ούι) 
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 π.χ. χαλαβάβ µο µούι = πλένω το 
πρόσωπό µου, κος κο µούι = 
σκούπισε το πρόσωπό σου, νάι µαν 
µούι τε ικλάβ ανγκλά λέστε = δεν 
έχω πρόσωπο να βγω µπροστά του. 
 (βλ. και στόµα) 
προτιµώ (µετβ. ρ.): µανγκάβ (= 
θέλω, αγαπώ, ζητώ, επιθυµώ, 
απαιτώ, χρειάζοµαι) 
 π.χ. σαρ µανγκές η καϊάβα; γκουγλί 
ή κερκί; = πώς προτιµάς τον καφέ;  
γλυκό ή πικρό; 
προτού (σύνδ.): σαρνί 
 π.χ. σαρνί αβές του νταά, µε 
πφε(ν)ντόµας λέσκε = προτού 
έρθεις εσύ ακόµα, εγώ του είχα πει. 
(βλ. και δίχως, χωρίς να). 
προφανής: (βλ. φανερός (β)). 
πρόφαση: (βλ. αφορµή). 
προφέρω (µετβ.ρ): πφενάβ 
(κυριολ. λέω, σ.α. διηγούµαι, 
αποκαλώ). 
προφήτης: πεηγκανµπέρι, ο. 
προφορικά (επίρρ.): µόσα (= µε 
στόµα) 
 π.χ. µόσα κερνταµούς 
α(ν)νασσµάβα = προφορικά  
κάναµε συµφωνία. 
προφορικός (επίθ.): µόσκο, -ι (= 
στόµατος). 
προφταίνω (α) (αµετβ. και 
µετβ.ρ.): ρεσαβάβ (σ.α. 
προλαβαίνω) (ρεσάβ = φτάνω). 
προφταίνω (β) (αµετβ. και 
µετβ.ρ.): ετισστιρίαβ 
 π.χ. γκαντικίν µαστράφορα κάι τε 
ετισστιρίαβ τε ποκινάβ λεν; = τόσα 
έξοδα πού να προφτάσω να τα 
πληρώσω; 
 (σ.α. προλαβαίνω). 
προφυλακτικό: καπότα, η. 
προχθές (επίρρ.): ποέρακι 
 π.χ. ποέρακι αβιλόµ = προχθές 
ήρθα, ποέρακι γκελόταρ = προχθές 
έφυγε. 

προχθεσινός (επίθ.): ποέρακιτνο, -
ι. 
προχώρηµα: αγνκλέ-τζιιπέ, ο (= 
µπροστά πηγεµός) 
 Αντίθ. παπαλέ-τζιιπέ = 
οπισθοδρόµηση, οπισθοχώρηση. 
προχωρηµένος (µτχ.): ανγκλέ-
τζι(ν)ντό,-ί (= µπροστά πηγαιµένος) 
 Αντίθ. παπαλέ-τζι(ν)ντό = 
οπισθοδροµικός, οπισθοχωρηµένος. 
προχωρώ (αµετβ. ρ.): ανγκλέ-τζαβ 
(= µπροστά πηγαίνω) 
 π.χ. (στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«Ο τραηπέ» (= Η ζωή) τε τζας-
ανγκλέ πφενέλ τουκέ ο τραηπέ τε 
αβές ντα µπι τσανγκένγκο = να 
προχωράς σου λέει η ζωή κι ας 
είσαι χωρίς πόδια. (βλ. και 
προοδεύω) 
 Συνών. παπαλέ-τζαβ = 
οπισθοχωρώ, οπισθοχωρώ. 
προχωρώ (µετβ. ρ.): ανγκλέ-
ινγκαράβ (ανγκλέ = µπροστά, 
ινγκαράβ = πηγαίνω µετβ.) (σ.α. 
προωθώ). 
προωθηµένος (µτχ.): αγνκλέ-
ινγκαρντό, -ί 
 Συνών. ανγκλέ-τζι(ν)ντό = 
προχωρηµένος. 
προώθηση: ανγκλέ-ινγκαριπέ, ο. 
προωθώ (µετβ. ρ.): ανγκλέ-
ινγκαράβ ( ανγκλέ = µπροστά, 
ινγκαράβ = πηγαίνω µετβ.) (σ.α. 
µετβ. προχωρώ). 
πρώην (επίρρ.): ίλκι 
 π.χ. καβά σι λακό ίλκι ροµ = αυτός 
είναι ο πρώην άντρας της, ίλκι µε 
αβιλόµ = πρώτα εγώ ήρθα. 
 (σ.α. πρώτα). 
πρωθυπουργός (η): 
προθιπουργόσκα, η 
πρωθυπουργός (ο): προθιπουργόζι, 
ο. 
πρωί: σαµπά 
 π.χ. τζαβ τε πασστιάβ, σαµπάλαην 
κα ουσστάβ ερκέν = πάω να 
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κοιµηθώ, το πρωί θα σηκωθώ 
νωρίς, σαµπαχτάν νι χαλόµ 
κχάντσικ, µποκχάϊλοµ = από το 
πρωί δεν έφαγα τίποτα, πείνασα. 
((α) σαµπάλαην = το πρωί 
 π.χ. άβ σαµπάλαην = έλα το πρωί 
(β) σαµπαχτάν = από το πρωί 
 π.χ. σαµπαχτάν τζι η ρατ = από το 
πρωί έως το βράδυ 
(γ) σαµπά-σαµπά = πρωί-πρωί 
 π.χ. σαµπά-σαµπά αβιλό = πρωί-
πρωί ήρθε.). 
πρωινός (επίθ.): σαµπαουτνό,-ί και 
σαµπαλινάκο,-ι 
 π.χ. σαµπαουτνί µπουκί = πρωινή 
δουλειά, σαµπαλινάκι καϊάβα νταά 
νι πιλόµ = πρωινό καφέ ακόµη δεν 
ήπια. 
 Αντίθ. ρακιάκο και ρατάκο = 
βραδινός, νυχτερινός. 
πρώτα (επίρρ.): πεσσίµ και 
πεσσί(ν)τ 
 π.χ. πεσσίµ µε αβιλόµ ντα σορά 
καβά = πρώτα εγώ ήρθα και ύστερα 
αυτός, πεσσίµ τε ντικχάς αµαρέ 
µπουκιά = πρώτα να κοιτάξουµε τις 
δουλειές µας, πεσσίµ νι κερντόνας 
καλά = πρώτα δεν γινόντουσαν 
αυτά. 
 Συνών. µπασστάν = αρχικά. 
 Αντίθ. σορά και σονά = ύστερα, 
µετά, έπειτα. 
πρωταπριλιά: χοχαηµάσκο-γκιβέ, 
ο (κατά λέξη για ψέµα µέρα). 
πρωτεύουσα: εν-µπαρί-κασαµπάβα 
και ένι-µπαρί-κασαµπάβα, η (= η 
πιο µεγάλη πόλη) 
 π.χ. ε Γιουνανιστανέσκι εν-µπαρί-
κασαµπάβα σι η Ατίνα = της 
Ελλάδας η πρωτεύουσα είναι η 
Αθήνα. 
πρωτευουσιάνος (επίθ.): 
κασαµπαλίο, -ούκα (σ.α. κάτοικος 
πόλης). 
πρωτιά: γεκουτνιπέ, ο. 
πρωτοµαγιά: γεκ-µάηζι, ο. 

πρώτος (τακτ. αριθµητ. επίθ.): 
γεκουτνό,-ί. 
πρωτοχρονιά: νεβό-µπροςς (= νέο 
έτος) και νεβό-µπρεςς, ο (= νέο 
έτος). 
 π.χ. πφαγκέ γκέσα κα κεράβ ο 
νεβό-µπροςς = µε σπασµένη ψυχή 
θα  
κάνω την πρωτοχρονιά. 
πρωτύτερα (επίρρ.): ντέµινγκ 
 π.χ. ντέµινγκ αβέρ πφενέσας = 
πρωτύτερα άλλα έλεγες. 
πρωτύτερος (επίθ.): ντεµινκνό,-ί 
πτήση: ουτσµάκο, ο (= πέταγµα) 
 π.χ. ε τιαραβάκο ουτσµάκο = η 
πτήση αεροπλάνου. 
πτώµα: (βλ. λέσι). 
πτώση: περιπέ, ο (= πέσιµο) 
 Αντίθ. ουσστιπέ = σηκωµός, έγερση. 
πυκνά: (βλ. πυκνός).  
πυκνός (α) (µτχ. ως επίθ.): 
πφερντό, -ί (= γεµάτος, πλήρης, 
γεµισµένος, συµπληρωµένος) 
 π.χ. µπουτ πφερντέ σι λεσκέ µπαλά 
= πολύ γεµάτα (πυκνά) είναι τα 
µαλλιά του. 
πυκνός (β) (άκλ. επίθ. και επίρρ.): 
σΰκι (σ.α. πυκνά, συχνά, συχνός) 
 π.χ. µπουτ σΰκι σας µε µπαλά, 
κάνα σόµας τερνό = πολύ πυκνά 
ήταν τα µαλλιά µου, όταν ήµουν 
νέος, κατάρ ο µπουτ σΰκι χαλαηπέ 
κε µπαλά σανιλέ = από το πολύ 
πυκνό (συχνό) λούσιµο τα µαλλιά 
σου λέπτυναν, σΰκι-σΰκι, νι κα τζας 
κάι λεσκό κχερ = πυκνά-πυκνά 
(συχνά-συχνά), δε θα πας στο σπίτι 
του. 
πύον: πφουµπ και πφουµ(π), η 
 π.χ. η γιαράβα κιντάς πφουµπ = η 
πληγή µάζεψε πύον. 
πύραυλος: πίραβλο, ο 
 π.χ. ντε µαν εκ πίραβλο 
ντο(ν)ντουρµάβα = δώσ’ µου ένα 
πύραυλο παγωτό. 
πυρίτιδα: (βλ. µπαρούτι). 
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πυρετός (α): πιρετό, ο 
 π.χ. ασταρντά µαν πιρετό = µ’ 
έπιασε πυρετός, φουλιλό ο πιρετό; 
= κατέβηκε ο πυρετός; 
πυρετός (β): γιακ, η (κυριολ. 
φωτιά, οµόηχο γιακ = µάτι) 
 π.χ. γιακ πφαµπόλ ο χουρντό = 
φωτιά καίει (πυρετό έχει) το παιδί. 
πυρετός (γ): γκιανγκϋ(ν)νΰκο, ο. 
πυρκαγιά: µπαρί-γιακ, η (= µεγάλη 
φωτιά). 
πυρόλιθος: τσακµακέσκο-µπαρ, ο 
(κυριολ. τσακµακόπετρα). 
πυροσβέστης: γιανγκϋντζίο, ο 
 π.χ. αβιλέ ε γιανγκϋντζία ντα 
µουνταρντέ η γιακ = ήρθαν οι 
πυροσβέστες και έσβησαν τη 
φωτιά. 
πυροστιά: πυρυστύα, η (τα υ προφ. 
όπως το γαλλικό u) 
 π.χ. α(ν)ντά η πυρυστύα = φέρε την 
πυροστιά. 
πώληση: (βλ. πούληµα). 
πωλούµαι: (βλ. πουλιέµαι). 
πωλώ: (βλ. πουλώ). 
πως (σύνδ.): κάι 
 π.χ. πφε(ν)ντά κάι νι κα τζαλ = είπε 
πως δεν θα πάει. 
 (βλ. και σε, όπου, που, πού, ότι). 
πώς (επίρρ. ερωτηµ.): σαρ 
 π.χ. σαρ πφενέν τούκε; = πώς σε 
λένε;, σαρ πιντζάρντιλαν καλέσα; = 
πώς γνωρίστηκες µ’ αυτόν;, σαρ σι 
κο ντατ; = πώς είναι ο πατέρας 
σου;, σαρ αβιλάν; = πώς ήρθες;, 
σαρ τε κερντόλ; = πώς να γίνει;, 
σερές σαρ σας καβά κάι πο τερνιπέ; 
= θυµάσαι πώς ήταν αυτός στα 
νιάτα του; 
 (βλ. και σαν (µόρ.)). 


