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Σ
σάβανο: µουλικανό-τσαρσσάφι, ο
(κυριολ. νεκρικό σεντόνι).
σαγιονάρα: πα(ν)ντόφλα, η (πληθ.
πα(ν)ντόφλε, ε).
σαγονάκι: τσεναβίσα, η.
σαγόνι: τσενάβα, η
π.χ. ντουκχάλ µι τσενάβα = πονάει
το σαγόνι µου.
σαζάνι: σαζάνο, ο
π.χ. κάταρ λιάν καβά σαζάνο; =
από πού πήρες αυτό το σαζάνι;
σάζι: σάζι, ο
π.χ. τζανές τε µπασσαλές σάζι; =
ξέρεις να παίζεις σάζι;
σαΐνι (µτφ.): σσαήνι, ο
π.χ. σσαήνι σι ο τσχαβρό, νι
αστάρντολ! = σαΐνι είναι το παιδί,
δεν πιάνεται!
Συνών. τσακάλι µτφ. = τσακάλι
µτφ., τσακµάκο µτφ. = σπίρτο µτφ.
σακάκι: σακάκι, ο
π.χ. βουράβ κο σακάκι = φόρα το
σακάκι σου.
σακάτης: σακάτι, ο (σ.α. παλαβός)
π.χ. σακάτι ατσχιλό κατάρ
µαρεµπάβα = σακάτης έµεινε από
τον πόλεµο, σακάτι σαν, ντιλάιλαν!
= παλαβός είσαι, τρελάθηκες!
Συνών. µπανγκό = ανάπηρος,
κουτσός, παράλυτος, στραβός,
λοξός, σκυφτός, ντιλό = τρελός,
παλοκάν και παλακάν = παλαβός.
σακατιλίκι: σακατλούκο, ο (σ.α.
παλαβοµάρα).
σακάτισσα: σακάτκα, η (σ.α.
παλαβή).
σακί (α): γκονό, ο
π.χ. πφεράβ ο γκονό γκιβ = γεµίζω
το σακί σιτάρι, κι(ν)ντάς γεκ γκονό
ρέζο = αγόρασε ένα σακί ρύζι, να
ντικ λες αγκαντάλ, πφαραντό γκονό
σι = µη τον βλέπεις έτσι, σκισµένο

σακί είναι (δηλ. είναι πολύ
δουλεµένος µε τον κόσµο).
σακί (µεγάλο) (β): αράρι, ο
π.χ. εκ αράρι παµούκο κινταµούς =
ένα σακί βαµβάκι µαζέψαµε.
σακί (γ): τσουβάλι, ο
π.χ. βάζντε ο τσουβάλι = σήκωσε
το σακί.
σακιάζω (α) (µετβ. ρ.): α(ν)ντόγκονό-πφεράβ (= µες στο σακί
γεµίζω).
σακιάζω (β) (µετβ. ρ.): α(ν)ντότσουβάλι-πφεράβ (= µες στο σακί
γεµίζω)
π.χ. α(ν)ντό-τσουβάλι-πφεράβ ο
ρέζο = σακιάζω το ρύζι.
σάκιασµα (α): α(ν)ντό-γκονόπφεριπέ, ο (= µες στο σακί
γέµισµα).
σάκιασµα (β): α(ν)ντό-τσουβάλιπφεριπέ, ο (= µες στο σακί
γέµισµα).
σακούλα: σακούλα, η
π.χ. τχο ο µαρνό α(ν)ντί σακούλα =
βάλε το ψωµί µες στη σακούλα.
σαλαµάκι: σαλαµίσι, ο
π.χ. τσχιν µανγκέ εµπούκα
σαλαµίσι = κόψε µου λίγο
σαλαµάκι.
σαλάµι: σαλάµο και σαλάµι, ο
π.χ. τε κινάβ τουκέ σαλάµο, κα
χάς; = να σου αγοράσω σαλάµι, θα
φας;
σαλαµούρα: σαλαµούρα, η
π.χ. κερντάν η ζουµί σαρ
σαλαµούρα = έκανες το φαγητό σαν
σαλαµούρα (δηλ. πολύ αλµυρό).
σαλβάρι: σσαλβάρι, ο
π.χ. κάταρ λιάν καβά σσαλβάρι; =
από πού πήρες αυτό το σαλβάρι;
σαλέπι: σαλέπι, ο
π.χ. πι εµπούκα τατό σαλέπι = πιες
λίγο ζεστό σαλέπι.
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σάλι: σσάλι, ο
π.χ. µπουτ σσουκάρ σι κο σσάλι =
πολύ ωραίο είναι το σάλι σου.
σαλιάρης (επίθ.): τσχουνγκαραλό,ί.
σαλιγκαράκι: τσερνισορί, η.
σαλιγκάρι: τσέρνισα, η.
σάλιο: τσχουνγκάρ, ο
π.χ. σσουκιλό µο τσχουνγκάρ
κατάρ ο τρουσσαηπέ = ξεράθηκε το
σάλιο µου από τη δίψα.
σαλιώνω (µετβ. ρ.): τσχουνγκάρτχαβ (=σάλιο βάζω)
π.χ. τσχουνγκάρ-τχαβ κάι
γραµατόσιµο = σαλιώνω το
γραµµατόσηµο (τσχουνγκάρνταβ =
φτύνω).
σαλονάκι: σαλονίσι, ο.
σαλόνι: σαλόνι, ο
π.χ. άβ τε µπεσσάς κάι σαλόνι =
έλα να καθίσουµε στο σαλόνι.
σάλτσα: σάλτσα, η
π.χ. τε να µπιστρές τε κινές σάλτσα
= να µην ξεχάσεις να αγοράσεις
σάλτσα (πληθ. σάλτσε, ε).
σάµαλι: σσάµαλι, η
π.χ. σσάµαλι λιόµ τουκέ τε χας =
σάµαλι σου πήρα να φας.
σαµαράκι (α): παλα(ν)ντορό, ο.
σαµαράκι (β): σαµαρίσι, ο.
σαµαράς: σαµαρτζίο, ο.
σαµάρι (α): παλά(ν)ντ, ο.
σαµάρι (β): σαµάρι, ο (πληθ.
σαµάρα, ε)
π.χ. τχο ο σαµάρι οπρά γκρας =
βάλε το σαµάρι πάνω στο άλογο.
σαµατατζής: σαµατατζίο, ο.
σαµατατζού: σαµατατζΰκα, η.
σαµπάνια: σσανπάνια, η
π.χ. πουτάρ αµένγκε εκ σσανπάνια
τε πας = άνοιξέ µας µια σαµπάνια
να πιούµε.
σαµπουάν: σαµπουάν, ο
π.χ. µπουτ πακέ κερέλ µε µπαλά
καβά σαµπουάν = πολύ µαλακά

κάνει τα µαλλιά µου αυτό το
σαµπουάν.
σαµπρέλα: σα(µ)µπρέλα, η
π.χ. πφουκιαράβ η σα(µ)µπρέλα =
φουσκώνω τη σαµπρέλα.
σαν (µορ.): σαρ
π.χ. σαρ κιρνό τοµαφίλι = σαν το
δικό σου αυτοκίνητο, σαρ καβά σι
= σαν αυτό είναι, πφιρνό σι σαρ
τιλκία = είναι πονηρός σαν αλεπού,
σαρ καλέστε νασστί κερντός = σαν
αυτόν δεν µπορείς να γίνεις, σαρ µο
πφαλ ασταράβ λε = σαν τον αδερφό
µου τον πιάνω (δηλ. τον θεωρώ).
(βλ. και πώς, όπως, καθώς).
σανίδα: τατάβα, η.
σανιδάκι: ταταβίσα, η
π.χ. εκ ταταβίσα κα τχος κατέ =
ένα σανιδάκι θα βάλεις εδώ.
σανιδένιος (επίθ.): ταταβένγκο,-ι.
σανίδι: τατάβα, η
π.χ. µπανγκιλέ ε τατάβε =
στράβωσαν τα σανίδια.
σαπίζω (α) (αµετβ. ρ.): κερνιάβ
π.χ. κερνιλέ ε πφαµπαϊά = σάπισαν
τα µήλα.
σαπίζω (β) (µετβ. ρ.): τσυρύκυκερντιάβ (τα υ προφ. όπως το
γαλλικό u) (= σάπιος γίνοµαι)
π.χ. τσυρύκι-κερντιλέ ε
α(µ)µπρολά = σάπισαν τα αχλάδια.
σαπίζω (α) (µετβ. ρ.): κερναράβ
π.χ. η ιγρασία κερναρντάς ε
κασστά = η υγρασία σάπισε τα
ξύλα, κερναρντάς λες α(ν)ντό
µαριπέ = τον σάπισε στο ξύλο.
σαπίζω (β) (µετβ. ρ.): τσυρύκυκεράβ (= σάπιο κάνω).
σαπίλα (α): κερνιπέ, ο (σ.α.
σάπισµα).
σαπίλα (β): τσυρυκλύκο, ο (τα υ
προφ. όπως το γαλλικό u) (σ.α.
σάπισµα)
π.χ. µπουτ τσυρυκλύκο σι κάι
λαµαρίνα = πολλή σαπίλα έχει η
λαµαρίνα.
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σάπιος (α) (επίθ.): κερνό,-ί
π.χ. κερνί σι η α(µ)µπρόλ = σάπιο
είναι το αχλάδι.
σάπιος (β) (άκλ. επίθ.): τσυρύκι
(τα υ προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. τσυρύκι σι ο καςς = σάπιο
είναι το ξύλο, τσυρύκυ σι κο νταν =
σάπιο είναι το δόντι σου (σ.α.
κούφιος)
σάπισµα: (βλ. σαπίλα).
σαπισµένος: (βλ. σάπιος).
σαπούνι (α): σαπούι, ο
π.χ. κάι τχοντάν ο σαπούι; = πού
έβαλες το σαπούνι;
σαπούνι (β): σαπούνο, ο
π.χ. χαλάβ κε κεβάστα σαπουνέσα
= πλύνε τα χέρια σου µε σαπούνι.
σαπουνίζοµαι (αµετβ. ρ.):
σαπουνισαράµαν και σαπουνισάαβ
Συνών. χαλαβάµαν = πλένοµαι,
τχάµαν = πλένοµαι.
σαπουνίζω (α) (µετβ. ρ.):
σαπουνισαράβ
π.χ. σαπουνισάρ κε βαστά =
σαπούνισε τα χέρια σου.
σαπουνίζω (β) (µετβ. ρ.):
σαπουνλάιαβ (προφορά µε
συνίζηση ια)
π.χ. σαπουνλάιαβ µε βαστά =
σαπουνίζω τα χέρια µου.
σαπουνίσµα: σαπουνισαριπέ, ο.
σαπουνισµένος (µτχ.):
σαπουνισαρντό, -ί
π.χ. σαπουνισαρντέ σι µε βαστά =
σαπουνισµένα είναι τα χέρια µου.
σαραβαλιάζοµαι (αµετβ. ρ.):
σαράβαλο-κερντιάβ (= σαράβαλο
γίνοµαι)
π.χ. σαράβαλο-κερντιλό κο
τοµαφίλι = σαραβαλιάστηκε το
αυτοκίνητό σου.
σαράβαλο: σαράβαλο, ο
π.χ. σαράβαλο σι καβά τοµαφίλι =
σαράβαλο είναι αυτό το
αυτοκίνητο.

Συνών. τσχορντό = ρηµαγµένος,
χυµένος, εξαντληµένος, διαλυµένος.
σαράκι: (βλ. σκουλήκι).
σαράντα (άκλ. απόλ. αριθµητ.):
ισστάρντες και σαρά(ν)ντα.
σάρκα: µας, ο (= κρέας)
π.χ. (κατάρα) κε µασά τε
τσχορντόν οπρά ντοµά = οι σάρκες
σου να χυθούν πάνω στους
δρόµους.
σαρκώδη χείλη: µπαρέ-ουσστά, ε
(κυριολ. µεγάλα χείλη).
σαρµάς: σαρµάβα, η (πληθ.
σαρµάβε, ε).
σασµάν: σαζµάνο, ο
π.χ. κα τχαβ αβέρ σαζµάνο κάι
τοµαφίλι = θα βάλω άλλο σασµάν
στο αυτοκίνητο.
σαστίζω (αµετβ. ρ.): σσασσίαβ
π.χ. µε σσασσίαβ! σαρ κερντιλό
καβά σσέι; = εγώ σαστίζω! πώς
έγινε αυτό το πράγµα;
σαστιµάρα: σσασσµάκο, ο.
σάστισµα: σσασσµάκο, ο
π.χ. (φράση) σσασσµακέσκι µπουκί
σι καγιά! = για σάστισµα δουλειά
είναι αυτή! (δηλ. γεγονός που σε
κάνει να απορείς).
σατανάς: σσεητάνο, ο
π.χ. πφιρνό σσεητάνο σι καβά =
πονηρός σατανάς είναι αυτός, ο
σσεητάνο σι α(ν)ντέ λέστε = ο
σατανάς είναι µέσα του.
Συνών. µπενγκ = διάβολος,
δαίµονας, λόξα.
σατανικός (α) (επίθ.):
σσεητανλίο,-ούκα
Συνών. µπενγκαλό και µπενγκιαλό
= διαβολικός, δαιµονικός,
διαβολεµένος, λοξός µτφ.
Αντίθ. µελεκιαβάκο = αγγελικός.
σατανικός (β) (επίθ.):
σσεητα(ν)νίο, -ΰκα.
σατανικός (γ) (επίθ.):
σσεητανέσκο, -ι.
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π.χ. σσεητανέσκε τσαλούµορα =
σατανικά κόλπα.
σατανικότητα (α): σσεητανλούκο,
ο
Συνών. µπενγκαλιπέ και
µπενγκιαλιπέ = διαβολικότητα.
σατανικότητα (β):
σσεητα(ν)νούκο, ο.
σατανισµός: σσεητα(ν)τζϋλΰκο και
σσεητα(ν)τζουλούκο, ο.
σατανιστής: σσεηταντζίο, ο.
σατανίστρια: σσεηταντζΰκα, η.
σαύρα: σσαπούρκα και
γκουστέρκα, η
π.χ. τρασσάιλοµ κατάρ σσαπούρκα
= φοβήθηκα από τη σαύρα.
(υποκ.) σσαπουρκίσα και
γκουστερκίσα, η.
σαυροειδής (επίθ.):
σσαπουρκανό,-ί και
γκουστερκανό,-ί.
σαφήνεια: ακχιαρντιπέ, ο
π.χ. ορµπισαρέλας ακχιαρντιµάσα
= µιλούσε µε σαφήνεια, νάι
ακχιαρντιπέ κάι κε πφερασά = δεν
υπάρχει σαφήνεια στα λόγια σου.
σαφής (επίθ.): ακχιαρντι(ν)ντό,-ί
π.χ. σας ακχιαρντι(ν)ντό κάι πε
όρµπε = ήταν σαφής στα λόγια του.
Αντίθ. µπιακχιαρντι(ν)ντό =
ασαφής, µπιακχιαρντό =
ακατανόητος.
σαχλός (επίθ.): πασσαλό,-ί
π.χ. τζάταρ κατάρ µο πασσαλέα, ιν
τζανές σο πφενές = φύγε από δω ρε
σαχλέ, δεν ξέρεις τι λες.
Συνών. χαουµέ = ανόητος, βλάκας,
κουτός, σσαπσσάλι = βλάκας,
κουτός, χαζοχαρούµενος.
σβέλτα (επίρρ.): σσεβίκι
π.χ. κερ σσεβίκι τε τζάσταρ = κάνε
σβέλτα να φύγουµε.
(βλ. και σβέλτος).
Συνών. σίγο και σούγο = γρήγορα,
τσαµπούκι = γρήγορα.

Αντίθ. πολοκό = σιγά, σιγανά,
γιαβάσσι = σιγά, σιγανά, ήσυχος.
σβελτάδα: σσεβικλίκο, ο
π.χ. κάι σσεβικλίκο, νασστί ρεσές
µαν = στη σβελτάδα, δεν µπορείς
να µε φτάσεις.
(βλ. και γρηγοράδα).
σβέλτος (άκλ.επίθ.): σσεβίκι
π.χ. σσεβίκι σι οπρά πι µπουκί =
σβέλτος είναι πάνω στη δουλειά
του, κον σι νταά σσεβίκι βο κα
µαρέλ = όποιος είναι πιο σβέλτος
αυτός θα δείρει.
(βλ. και γρήγορος).
Αντίθ. πφαρό = βαρύς, αργός.
σβέρκος: κορ και µε(ν)ντ, η
π.χ. αστάρντιλι µι µε(ν)ντ =
πιάστηκε ο σβέρκος µου, ντουκχάλ
µι κορ = πονάει ο σβέρκος µου.
(κορ σ.α. λαιµός) (βλ. και λαιµός).
σβήνω (µετβ. ρ.): µουνταράβ
π.χ. µουντάρ ο φόσι = σβήσε το
φως, µουντάρ η τζιγκάρα = σβήσε
το τσιγάρο, µουνταράβ η γιακ =
σβήνω τη φωτιά.
(βλ. και σκοτώνω, νεκρώνω
(µετβ.), ψοφώ (µετβ.)).
Αντίθ. πφαµπαράβ = ανάβω (µετβ.),
καίω (µετβ.).
σβήνω (διαγράφω) (β) (µετβ. ρ.):
σιλίαβ και σβισαράβ
π.χ. σιλίαβ ε γιαζίε = σβήνω τα
γράµµατα, σιλ µο µπόρτζι.
ποκι(ν)ντόµ νε = σβήσε το χρέος
µου. το πλήρωσα.
σβήνω (αµετβ. ρ.): µεράβ
π.χ. µουλί η γιακ = έσβησε η
φωτιά.
(βλ. και πεθαίνω, νεκρώνω
(αµετβ.), ψοφώ (αµετβ.)).
σβήσιµο: µουνταριπέ, ο
π.χ. παέσα µανγκέλ µουνταριπέ η
γιακ = µε νερό θέλει σβήσιµο η
φωτιά.
(βλ. και σκότωµα, νέκρωµα).
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Αντίθ. πφαµπαριπέ = άναµµα,
κάψιµο, καύσωνας, ζέστη.
σβησµένος (µτχ.): µουνταρντό,-ί
π.χ. µουνταρντέ σι ε κχερέσκε
φόσορα = σβησµένα είναι τα φώτα
του σπιτιού.
(βλ. και σκοτωµένος, νεκρωµένος).
Αντίθ. πφαµπαρντό = αναµµένος,
καµένος, καυτός, καυτερός.
σβηστός: (βλ. σβησµένος).
σβολάκι: τοπατσίσι, ο.
σβόλος: τοπάτσι, ο.
σγουραίνω (µετβ. ρ.): κϋβϋρτζΰκικεράβ (= σγουρό κάνω).
π.χ. κϋβϋρτζΰκι-κεράβ µε µπαλά =
σγουραίνω τα µαλλιά µου.
σγουροµάλλης (επίθ.):
κϋβϋρτζΰκι-µπαλένγκο,-ι
π.χ. κάι πο τερνιπέ σας
κϋβϋρτζΰκι-µπαλένγκο = στα νιάτα
του ήταν σγουροµάλλης.
σγουρός (άκλ. επίθ.): κϋβϋρτζΰκι
π.χ. κϋβϋρτζΰκι σι λακέ µπαλά =
σγουρά είναι τα µαλλιά της.
σγουρώνω (αµετβ. ρ.):
κϋβϋρτζΰκι-κερντιάβ (= σγουρός
γίνοµαι)
π.χ. σαρ κερντιλέ κϋβϋρτζΰκι και
µπαλά; = πώς σγούρωσαν τα
µαλλιά σου;
σε (πρόθ.): αν και κάι
π.χ. αν παζάρι ντικχλόµ νε = στο
παζάρι τον είδα, τζαβ κάι µι µπουκί
= πάω στη δουλειά µου, γκελό κάι
Σελανίκο = πήγε στη Θεσσαλονίκη.
(κάι σ.α. πού και που).
σειρά: σιράβα, η και σϋράβα, η
π.χ. νάκχεν σιραβάσα = περάστε µε
τη σειρά, κ’ αβέλ κιρνί σϋράβα ντα
= θα ’ρθεί και η δική σου σειρά.
(υποκ.) σιραβίσα, η.
σεισµικός (επίθ.): ζενζελαβάκο,-ι.
σεισµός: ζενζελάβα, η
π.χ. η ζενζελάβα ιζντρανταρντάς ε
κχερά = ο σεισµός τράνταξε τα
σπίτια.

σέλα (δικύκλου): καλτάκο, ο
π.χ. ε βελεπσικάκο καλτάκο = του
ποδηλάτου η σέλα.
(υποκ.) καλτακίσι, ο.
σελίδα: σελίδα, η
π.χ. ιρισάρ η σελίδα = γύρνα τη
σελίδα.
σέλινο: σέλινο, ο
π.χ. τσχουτόµ σέλινο α(ν)ντί ζουµί
= έριξα σέλινο µες στο φαγητό, ντε
µαν ζάλακ σέλινο, τε τσχαβ α(ν)ντί
ζουµί = δώσ’ µου λίγο σέλινο να
ρίξω µες στο φαγητό.
σεµνός (επίθ.): ναµουζλίο,-ούκα
π.χ. ναµουζλούκα σι καγιά τσχορί
= σεµνή είναι αυτή η κοπέλα.
(βλ. και τίµιος).
Συνών. λατζανό = νροπαλός.
Αντίθ. µπιναµουζέσκο = άσεµνος,
µπιλατζανό = αδιάντροπος.
σεµνότητα: ναµουζλούκο, ο
π.χ. ιτσ ναµουζλούκο νάι οπρά
τούτε = καθόλου σεµνότητα δεν
υπάρχει επάνω σου.
Αντίθ. εντεπσιζλίκο = προστυχιά,
λουµπνιπέ και λουµνιπέ =
προστυχιά, πορνεία (ναµούζι =
τιµιότητα).
σεντονάκι: τσαρσσαφίσι, ο.
σεντόνι: τσαρσσάφι και
τσαρσσάφο, ο
π.χ. παρνό τσαρσσάφι = άσπρο
σεντόνι, ουτσχάρτουτ ε
τσαρσσαφέσα = σκεπάσου µε το
σεντόνι.
σεντονιάζω (µετβ. ρ.):
τσαρσσαφλάιαβ (προφ. µε συνίζηση
ια)
π.χ. τσαρσσαφλάιαβ ο γιοργκάνο =
σεντονιάζω το πάπλωµα.
σεντόνιασµα: τσαρσσαφλαµάκο, ο
π.χ. τσαρσσαφλαµάκο µανγκέλ ο
γιοργκάνο = σεντόνιασµα θέλει το
πάπλωµα.
σεξ: (βλ. έρωτας (σεξουαλική
πράξη)).
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σερβιέτα: πογκιάκο-λιλ, ο (=
έµµηνων χαρτί) (σερβιέτες (οι) =
πογκιάκε-λιλά, ε).
σερβίρω (µετβ. ρ.): α(ν)ταβάβ και
αταβάβ (κυριολ. φέρνω)
π.χ. µπέσσεν κάι τραπέζι τε αταβάβ
τουµένγκε = καθίστε στο τραπέζι να
σας σερβίρω.
σερµαγιά: σερµαϊάβα, η (προφ. µε
συνίζηση ια)
π.χ. χαλάς ε ντουκιανέσκι
σερµαϊάβα ντα, κχάντσικ ιν
µουκλάς = έφαγε και τη σερµαγιά
του µαγαζιού, δεν άφησε τίποτα.
σερµένος (µτχ.): τιρισαρντό, -ί.
σερµπέτι: σσερµπέτο, ο
π.χ. σσερµπέτο κερντιλί η καϊάβα =
σερµπέτι έγινε ο καφές (δηλ. έγινε
πολύ γλυκός).
σέρνοµαι (αµετβ. ρ.): τιρισάαβ.
σέρνω (α) (µετβ. ρ.): τιρισαράβ.
π.χ. ε γκουρουβά τιρισαρένας ε
ουρντονά = τα βόδια έσερναν τις
άµαξες.
σέρνω (β) (µετβ. ρ.):σίρνταβ (=
τραβώ) και σΰρνταβ (= τραβώ).
Σερραία: Σέρεζλίκα, η.
Σερραίος: Σέρεζλίο, ο.
Σέρρες: Σέρεζι, ο
π.χ. κατάρ Σέρεζι σι καβά ροµ =
από τις Σέρρες είναι αυτός ο
Τσιγγάνος.
σέρτικος (άκλ. επίθ. και επίρρ.):
σέρτι (σ.α. σκληρός, σκληρά)
π.χ. σέρτι σι καϊά τζιγκάρα =
σέρτικο είναι αυτό το τσιγάρο (βλ.
και σκληρός).
σετ (σύνολο οµοειδών
πραγµάτων): τακΰµο, ο
π.χ. εκ τακΰµο τσίντζιρε = ένα σετ
κατσαρόλες, εκ τακΰµο φιλτζέα =
ένα σετ φλιτζάνια (τακΰµο σ.α.
οµάδα, ποδοσφαιρική οµάδα,
συνολάκι (ρούχων), π.χ. αµαρό
τακΰµο µπούσσουκαρ τόπα κχελέλ
= η δική µας ποδοσφαιρική οµάδα

υπέροχη µπάλα παίζει, κι(ν)ντόµ
τουκέ εκ τακΰµο σσέα = σου
αγόρασα ένα συνολάκι ρούχα).
σεφτές: σεφτάβα, η
π.χ. σαµπαχτάν σεφτάβα νι
κερντόµ κάι ντικιάνο = από το πρωί
σεφτέ δεν έκανα στο µαγαζί.
(σεφτάβα σ.α. για πρώτη φορά, π.χ.
σεφτάβα αβιλό κατέ = για πρώτη
φορά ήρθε εδώ, σεφτάβα κερντιλό
καβά σσέι κάι αµαρί µαλάβα = για
πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγµα
στη γειτονιά µας).
σήκωµα (α): βαζντιπέ, ο
π.χ. καβά τραπέζι µανγκέλ
βαζντιπέ κατάρ = αυτό το τραπέζι
θέλει σήκωµα από δω.
Αντίθ. περιπέ = πέσιµο, πτώση.
σήκωµα (β): φαζντιπέ, ο.
σηκωµένος (α) (µτχ.): βαζντό,-ί,
βαζντι(ν)ντό,-ί και ουσστι(ν)ντό,-ί
π.χ. ουσστι(ν)ντό σόµας µε, κάνα
αβιλάνας του = σηκωµένος ήµουν
εγώ, όταν είχες έρθει εσύ.
Συνών. τζουνγκαντό = ξύπνιος,
ντίκι = όρθιος, όρθια, στητός,
ευθητενής.
Αντίθ. περαντό = πεσµένος,
γκρεµισµένος, κατεδαφισµένος.
σηκωµένος (β) (µτχ. ως επίθ.):
φαζντι(ν)ντό, -ί (σ.α. σηκωτός) και
(µτχ.) φαζντό, -ί.
σηκωµός: ουσστιπέ, ο (σ.α.
έγερση).
σηκώνοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
ουσστάβ
π.χ. ούσστι οπρέ = σήκω επάνω, νι
ουσστιλό, νταά πασστόλ = δεν
σηκώθηκε, ακόµα κοιµάται, ούσστι
τε χας µαρνό = σήκω να φας ψωµί.
Αντίθ. περάβ = πέφτω.
σηκώνοµαι (β) (αµεβτ. ρ.):
βαζντιάβ και βαζντί(ν)ντιαβ
π.χ. νασστί βαζντί(ν)ντολ καβά
πφαριπέ εκχέ τζενέσα = δεν µπορεί
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να σηκωθεί αυτό το βάρος µε ένα
άτοµο (σ.α. ανυψώνοµαι).
σηκώνω (α) (µετβ. ρ.): βάζνταβ
π.χ. νά βάζντε µπουτ πφαριπέ, κα
αστάρντολ κο ντουµό = µη
σηκώνεις πολύ βάρος, θα πιαστεί η
µέση σου, βάζνταβ µε µπαϊά =
σηκώνω τα µανίκια µου, νά βάζντε
κι λαλί = µη σηκώνεις τη φωνή
σου.
σηκώνω (β) (µετβ. ρ.): φάζνταβ
π.χ. τελέ πελό ο χουρντό, φάζντε λε
= κάτω έπεσε το παιδί, σήκωσέ το,
φάζντε λε, µπουτ πασστιλό =
σήκωσέ τον, πολύ κοιµήθηκε.
Αντίθ. περαβάβ = γκρεµίζω,
κατεδαφίζω, καταρρίπτω.
σηκώνω (γ) (ενεργ. διαµ.ρ.):
βαζνταράβ και φαζνταράβ (= βάζω
να σηκώσει-ουν, σ.α. ξεσηκώνω)
π.χ. κα βαζνταράβ λεστέ ε
τσουβάλα = θα τον βάλω να
σηκώσει τα σακιά, βαζνταρντάν
µπιτίν ε ντουνιάβα κε σεζάσα =
ξεσήκωσες όλο τον κόσµο µε τη
φωνή σου (βαζνταρντό, -ί µτχ. =
σηκωµένος, βαζνταριπέ, ο, ρηµατ.
ουσ. = σήκωµα).
σηκωτός (µτχ. ως επίθ.):
βαζντι(ν)ντό, -ί (σ.α. σηκωµένος)
π.χ. τε να τζάσα, βαζντι(ν)ντό κα
ινγκαρέν τουτ = αν δε πας, σηκωτό
θα σε πάνε.
σήµα: (βλ. σινιάλο).
σηµαδεύω (µετβ. ρ.): νισσάνοτχαβ (= σηµάδι βάζω, αρραβώνα
βάζω, αρραβωνιάζω).
σηµάδι: ισσαρέτι, µπένι και
νισσάνο, ο
π.χ. η γιαράβα µουκλά λεσκέ µπένι
= το τραύµα του άφησε σηµάδι.
(βλ. ισσαρέτι στο λήµµα σινιάλο).
(βλ. µπένι στο λήµµα ελιά (κηλίδα
δέρµατος)).
(βλ. νισσάνο στο λήµµα
αρραβώνας).

σηµαία: σιµέα, η και µπαϊράκο, ο
π.χ. βάζνταβ-οπρέ η σιµέα =
υψώνω τη σηµαία.
σηµασία: σιµασία, η
π.χ. ντε σιµασία κάι µε όρµπε,
ασσούν σο πφενάβ τούκε = δώσε
σηµασία στα λόγια µου, άκου τι
σου λέω, νά ντε λε σιµασία, µουκ
λε κοτέ τε µορµισαρέλ = µην του
δίνεις σηµασία, άσ’ τον εκεί να
γκρινιάζει.
σηµείο: τχαν, ο (κυριολ. µέρος, βλ.
και µέρος)
π.χ. φενά τχανέστε τσαλάντιλο =
σε άσχηµο σηµείο χτύπησε.
σήµερα (επίρρ.): αγκιές, αβγκιέ,
αβγκιβέ και αγκές
π.χ. µπουτ µπουκί σίµαν αβγκιέ =
έχω πολλή δουλειά σήµερα, αβγκιέ
κα αβέλ = σήµερα θα έρθει, αβγκιβέ
σι ∆ευτέρα = σήµερα είναι
∆ευτέρα, αγκιές κα τζάβταρ =
σήµερα θα φύγω, αγκές αβιλέµ =
σήµερα ήρθα.
σηµερινός (επίθ.): αβγκιτνό,-ί
π.χ. ε αρνέ σι αβγκιτνέ = τα αυγά
είναι σηµερινά, αβγκιτνό σι ο
µαρνό = σηµερινό είναι το ψωµί.
Αντίθ. ιρακιτνό = χθεσινός,
τχαρικνό = αυριανός.
σήραγγα: µάρα, η
π.χ. α(ν)ντάρ µάρα κα νακχέλ
ακανά ο τιρένο, νά τρασσάν = µέσα
από τη σήραγγα θα περάσει τώρα
το τρένο, µη φοβηθείτε .
(σ.α. σπηλιά, βλ. και σπηλιά).
σήτα: σίτα, η
π.χ. τχο σίτα κάι πέντζεράβα τε να
ντεν α(ν)ντρέ ε µακχιά = βάλε σήτα
στο παράθυρο να µην µπαίνουν
µέσα οι µύγες.
σιγά (α) (επίρρ.): πολοκό
π.χ. ορµπισάρ πολοκό, ο χουρντό
πασσλόλ = µίλα σιγά, το παιδί
κοιµάται, πολοκό τράντε, ο ντροµ
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σι νάι λατσχό = σιγά οδήγα, ο
δρόµος δεν είναι καλός.
Αντίθ. σίγο και σούγο = γρήγορα,
ζουραλέστε = δυνατά, γερά.
σιγά (β) (επίρρ.): γιαβάςς και
ουσούλ
π.χ. γιαβάςς τε να περές = σιγά να
µην πέσεις, ουσούλ-ουσούλ τε τζας
οπρά ντροµ = σιγά-σιγά να
πηγαίνεις πάνω στον δρόµο.
σιγά (γ) (επίρρ.): γιαβάσσι
π.χ. γιαβάσσι τζα, νά ναςς = σιγά
πήγαινε, µην τρέχεις (γιαβάσσι σ.α.
σιγανός, ήσυχος, -η (άνθρωπος,
ζώο) π.χ. µπουτ γιαβάσσι σι καβά
µανούςς = πολύ ήσυχος είναι αυτός
ο άνθρωπος, γιαβάσσι σι νί χάλπες
κχάνικασα = ήσυχος είναι, δεν
µαλώνει µε κανέναν, γιαβάσσι σι
λεσκί ροµνί = ήσυχη είναι η
γυναίκα του, γιαβάσσι σι ο τζουκέλ,
νι ντα(ν)νταλέλ = ήσυχος είναι ο
σκύλος, δεν δαγκώνει.
Αντίθ. φενά και νασούλ = κακός).
σιγανά: (βλ. σιγά).
σιγανός (επίθ.): γιαβάσσι, -κα και
(άκλ. επίθ.) γιαβάσσι
π.χ. (φράση) κατάρ γιαβάσσι
µανούςς τε τρασσάς = από τον
σιγανό άνθρωπο να φοβάσαι (βλ.
και σιγά (γ)).
σιγανούτσικα (επίρρ.): πολοκορό
σιγοβράζω (αµετβ. ρ.): πολοκόκιριάβ και (µετβ. ρ.) πολοκόκιραβάβ
π.χ. ο µας πολοκό-κιρόλ = το κρέας
σιγοβράζει.
σιγοκλαίω (αµετβ. ρ.): πολοκόροβάβ.
σίγουρα: (βλ. σίγουρος).
σιγουριά: γκαρα(ν)τιλίκο, ο (σ.α.
απολυτότητα).
σίγουρος (άκλ. επίθ. και επίρρ.):
γκάρα(ν)τι και γκαρα(ν)τί (σ.α.
σίγουρα, απόλυτα, απόλυτος)

π.χ. σαν γκάρα(ν)τι κάι κ’ αβές; =
είσαι σίγουρος ότι θα ‘ρθεις;,
γκάρα(ν)τι αγκαντάλ σι = σίγουρα
έτσι είναι.
σιδεράκι(α): σαστρίσι, ο.
σιδεράκι (β): ντεµιρίσι, ο.
σιδεράς (α): σαστρατζίο, ο.
σιδεράς (β): ντεµιρτζίο, ο.
σιδερένιος (α) (επίθ.): σαστρανό,-ί
και σαστρέσκο,-ι
π.χ. σαστρανό ουντάρ = σιδερένια
πόρτα (οµόηχο σαστρέσκο, -ι =
πεθερού).
σιδερένιος (β) (επίθ.): ντεµιρέσκο,
-ι και ντεµιρλίο, -ίκα.
σίδερο (α): σάστρι, ο
π.χ. σαρ σάστρι σι καβά µανούςς =
σαν σίδερο είναι αυτός ο άνθρωπος,
ο σάστρι, κάνα σι τατό,
γιαπουσσίορ = το σίδερο, όταν είναι
ζεστό, κολλάει.
σίδερο (β): ντεµίρι, ο
π.χ. τσαλαντάλε ε ντεµιρέσα = τον
χτύπησε µε το σίδερο, σιβρί σι ο
ντεµίρι = αιχµηρό είναι το σίδερο.
σίδερο (η συσκευή σιδερώµατος):
υτύα, η (τα υ προφ. όπως το
γαλλικό u) και σίδερο, ο.
σιδερολοστός: σάστρι και ντεµίρι,
ο (κυριολ. σίδερο).
σιδερόπορτα: σαστρανό-ουντάρ, ο
και ντεµιρλί-καπούια, η.
σιδερωµένος (α) (άκλ. επίθ.):
υτυλεµίσσι (τα υ προφ. όπως το
γαλλικό u)
π.χ. υτυλεµίσσι σι κο πα(ν)τόλι =
σιδερωµένο είναι το πουκάµισό
σου.
σιδερωµένος (β) (µτχ.):
σιδεροσαρντό, -ί.
σιδερώνω (α) (µετβ. ρ.): υτύακεράβ (τα υ προφ. όπως το γαλλικό
u) (= σίδερο κάνω)
π.χ. υτύα-κεράβ κι α(ν)τεράβα =
σιδερώνω το πουκάµισό σου.
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σιδερώνω (β) (µετβ. ρ.):
σιδεροσαράβ
π.χ. ατάβ κο γκατ µά(ν)ντε τε
σιδεροσαράβ λες = φέρε το
πουκάµισό σου σε µένα να το
σιδερώσω.
σιδηρόδροµος (α): τιρενένγκοντροµ, ο (= τρένων δρόµος).
σιδηρόδροµος (β): σαστρανόντροµ, ο.
σιδηροπρίονο: τεστεράβα, η (σ.α.
πριόνι).
σιµιγδαλένιος (επίθ.): ιλµικέσκο,-ι
και σιµιγδαλέσκο,-ι.
σιµιγδάλι: σιµιγδάλι και ιλµίκο, ο
π.χ. λε ιλµίκο τε κεράβ αλβάβα =
πάρε σιµιγδάλι να κάνω χαλβά.
σίµωµα: (βλ. πλησίασµα).
σιµώνω: (βλ. πλησιάζω).
σινεµά (το): σινάµα, η
π.χ. κ’ αβές αϊράτ κάι σινάµα;
σσουκάρ φίλιµι κχελέλ = θα `ρθείς
απόψε στο σινεµά; ωραίο έργο
παίζει.
σινιάλο: ισσαρέτι, ο
π.χ. κερντά µανγκέ ισσαρέτι πε
βαστέσα για τε τζάβταρ = µου
έκανε σινιάλο µε το χέρι του για να
φύγω.
(βλ. και σηµάδι).
σιντριβάνι: σσιντριβάνο, ο
π.χ. σίλε σσιντριβάνο α(ν)ντέ λεσκί
αβλία = έχει σιντριβάνι µες στην
αυλή του.
σιρόπι: σσουρούπο, ο
π.χ. ο ντοκτόρι ντιά ε χουρντέ
σσουρούπο = ο γιατρός έδωσε στο
µωρό σιρόπι.
σιτάλευρο: γκιβέσκο-αρό, ο.
σιταράκι: γκιβορό, ο.
σιταρένιος (επίθ.): γκιβέσκο,-ι.
σιτάρι: γκιβ, ο
π.χ. ο ντιρµένο πισσέλ ο γκιβ = ο
µύλος αλέθει το σιτάρι, εκ τσουβάλι
γκιβ κι(ν)ντόµ ε κχαϊνένγκε = ένα
σακί σιτάρι αγόρασα για τις κότες.

σιταρίσιος: (βλ. σιταρένιος).
σιταροειδής: (βλ. σιταρένιος).
σιτεµπορία: γκιβένγκοτουτζαρλούκο, ο (= σιταριών
εµπόριο).
σιτέµπορος: γκιβένγκο-τουτζάρι, ο
(= σιταριών έµπορος), θηλ.
γκιβένγκι-τουτζάρκα, η.
σιτίζοµαι (αµετβ. ρ.): χαπέ-λαβ (=
τροφή παίρνω)
Συνών. παρβάρντιαβ και
παρµπάρντιαβ = ταΐζοµαι, τρέφοµαι,
θρέφοµαι.
σιτίζω (µετβ. ρ.): χαπέ-νταβ
(=τροφή δίνω)
Συνών. παρβαράβ και παρµπαράβ
= ταΐζω, τρέφω, θρέφω.
σίτιση: χαπέ-ντιιπέ, ο (= τροφή
δόσιµο)
Συνών. παρβαριπέ και µπαρµπαριπέ
= τάισµα, θρέψιµο, θρέψη.
σιχαίνοµαι (µετβ. ρ.): τισινίαβ
π.χ. τισινίαβ κατάρ καγιά ζουµί =
το σιχαίνοµαι αυτό το φαγητό,
τισινίαβ λέσταρ, νι µανγκάβ τε
ντικχάβ λε ανγκλά µε γιακχά = τον
σιχαίνοµαι, δε θέλω να τον δω
µπροστά στα µάτια µου.
σιχαµάρα: τισινµέκο, ο
π.χ. καγιά ζουµί α(ν)ταβέλ µανγκέ
τισινµέκο = αυτό το φαγητό µου
φέρνει σιχαµάρα.
σκάβοµαι (αµετβ. ρ.): ανάντιαβ
π.χ. ανάντιλο ο ντροµ = σκάφτηκε
ο δρόµος.
σκάβω (α) (µετβ. ρ.): αναβάβ
π.χ. αναβέσας ντα τσχι(ν)ντιλάν
γκαντικίν µπουτ; = έσκαβες και
κουράστηκες τόσο πολύ;, κάνα κα
αναβέν ε τεµέλα; = πότε θα
σκάψετε τα θεµέλια;
(αναβάβ σ.α. σκαλίζω).
σκάβω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.):
ανανταράβ (= βάζω να σκάψει-ουν)
π.χ. κα ανανταράβ λεστέ ε τεµέλα
= θα τον βάλω να σκάψει τα
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θεµέλια (ανανταρντό, -ί µτχ. =
σκαµµένος, ανανταριπέ, ο ρηµατ.
ουσ. = σκάψιµο).
σκάγι: φιτσένκο, ο
(βλ. και σφαίρα).
σκάζω (µετβ. ρ.): πατλατϋρίαβ και
πφαραράβ
π.χ. πατλατϋρίαβ η µπουσσούκα =
σκάζω το µπαλόνι, νά πφαράρ µαν
τούντα, νά ντε µαν χολί = µη µε
σκας κι εσύ, µη µε συγχύζεις
(πφαραράβ κυριολ. βαραίνω
(µετβ.), πφαρό = βαρύς).
(βλ. και βαραίνω (µετβ.)).
σκάζω (αµετβ. ρ.): πατλάιαβ
(προφ. µε συνίζηση ια) και πφαριάβ
π.χ. κα πφαρόλ κατάρ πι χολί = θα
σκάσει απ’ το θυµό του, κα
πατλάιαβ κατάρ ο τατιπέ = θα
σκάσω από τη ζέστη.
(πφαριάβ κυριολ. βαραίνω
(αµετβ.), πφαρό = βαρύς).
(βλ. και βαραίνω (αµετβ.)).
σκάλα: µερντεφένο, ο
π.χ. πελό κατάρ µερντεφένο ντα
πφαράντιλο λεσκό σσορό = έπεσε
από τη σκάλα και σκίστηκε το
κεφάλι του, κασστουνό µερντεφένο
= ξύλινη σκάλα, µερντεφένο σι
καγιά ντουνιάβα, ο εκ φουλέλ, ο εκ
ικλέλ = σκάλα είναι αυτός ο
κόσµος, ο ένας κατεβαίνει, ο ένας
(άλλος) ανεβαίνει.
σκαλίζω (µετβ. ρ.): αναβάβ
(κυριολ. σκάβω)
π.χ. αναβάβ η µπατσάβα = σκαλίζω
το περιβόλι.
(βλ. και σκάβω).
σκάλισµα: (βλ. σκάψιµο).
σκαλισµένος: (βλ. σκαµµένος).
σκαλίτσα: µερντεφενίσι, ο.
σκαλοπάτι: µερντεφένο, ο
π.χ. κοσάβ ε µερντεφέα =
σφουγγαρίζω τα σκαλοπάτια.
(βλ. και σκάλα).

σκαµµένος (µτχ.): αναντό,-ί (σ.α.
σκαλισµένος)
π.χ. αναντό σι ο ντροµ, νασστί
νακχέλ ο τοµαφίλι = σκαµµένος
είναι ο δρόµος, δεν µπορεί να
περάσει το αυτοκίνητο.
Αντίθ. µπιαναντό = άσκαφτος.
σκαµνάκι: σκεµνίσα, η.
σκαµνί: σκέµνα, η
π.χ. µπεςς οπρά σκέµνα = κάτσε
πάνω στο σκαµνί.
σκαµπίλι: πάλµα, η
π.χ. τε ντάβα τουτ γεκ πάλµα, κα
ντικχές του = άµα σου δώσω ένα
σκαµπίλι, θα δεις εσύ.
(βλ. και παλάµη).
σκαµπιλίζω (µετβ. ρ.): πάλµα-νταβ
(= σκαµπίλι δίνω) και πάλµα-τσχαβ
(= σκαµπίλι ρίχνω).
σκαµπίλισµα: (βλ. ράπισµα).
σκαντζόχοιράκι: κανζαβουρίσι, ο
και κιρπιίσα, η.
σκαντζόχοιρος (α): κανζαβούρι και
χαντζαβούρι, ο
π.χ. ο τζουκέλ πε σσουνγκάσα
αρακχέλ ε κανζαβουρές = ο σκύλος
µε τη µυρωδιά (όσφρηση) του
βρίσκει τον σκαντζόχοιρο.
σκαντζόχοιρος (β): κιρπία, η
π.χ. κιρπιάκο µας, χας του; = κρέας
σκαντζόχοιρου, τρως εσύ;
σκαπάνη: (βλ. κασµάς).
σκαπτικός: (βλ. σκαφτικός).
σκαρί: ολούσσι, ο
π.χ. γκάντικιν ντα τε χαβ, νι
τφουλιάβ. µο ολούσσι σι αγκαντάλ
= όσο και να φάω, δεν παχαίνω. το
σκαρί µου είναι έτσι.
σκαρφάλωµα: ικλιπέ, ο (=
ανέβασµα, έξοδος, ανάβαση,
καβάληµα).
σκαρφαλωµένος (µτχ.): ικλαρντό,ί (= ανεβασµένος).
σκαρφαλώνω (µετβ. ρ.): ικλάβ (=
βγαίνω, ανεβαίνω, καβαλάω)
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π.χ. σαρ πισίκα ικλιλό οπρά
κοπάτσι = σαν γάτος σκαρφάλωσε
πάνω στο δέντρο.
σκαρφίζοµαι: (βλ. επινοώ).
σκασίλα: πατλαµάκο, ο (κυριολ.
σκάσιµο)
π.χ. ασταρντά µαν πατλαµάκο
κατέ! = µ’ έπιασε σκασίλα εδώ!
σκάσιµο: πατλαµάκο, ο
π.χ. σαό πατλαµάκο κερντά ε
τοµαφιλέσκι λαστίκα! = τι σκάσιµο
έκανε του αυτοκινήτου το λάστιχο!
σκασµένος (άκλ. επίθ.): πατλάκι
π.χ. πατλάκι µπουσσούκα =
σκασµένο µπαλόνι, πατλάκι σι ε
βελεπσικάκι λαστίκα = σκασµένο
είναι του ποδηλάτου το λάστιχο.
σκατίλα: κφουλένγκι-κοκία, η (=
σκατών µυρωδιά).
σκατό: κφουλ, ο
π.χ. κφουλά κχά(ν)ντεν κατέ
α(ν)ντρέ = σκατά µυρίζουν εδώ
µέσα.
(υποκ.) κφουλορό, ο.
σκάτωµα: κφουλαριπέ, ο.
σκατωµένος (µτχ.): κφουλαλό,-ί
π.χ. κφουλαλό σι ο χουρντό =
σκατωµένο είναι το µωρό.
σκατώνοµαι (αµετβ. ρ.):
κφουλάβαβ.
σκατώνω (µετβ. ρ.): κφουλαράβ
π.χ. κφουλαρντάν η µπουκί =
σκάτωσες τη δουλειά (δηλ. τα
έκανες θάλασσα).
σκάφη: µπάλαη και µπάλια, η
π.χ. χαλαβάβ πατέ α(ν)ντί µπάλαη
= πλένω ρούχα στη σκάφη, πφεράβ
παΐ η µπάλια = γεµίζω νερό την
σκάφη.
(υποκ.) µπαλαήσα και µπαλιίσα, η.
σκαφτικός (επίθ.): αναηµάσκο,-ι
π.χ. αναηµάσκι µάκινα = σκαφτική
µηχανή.
σκάψιµο: αναηπέ, ο
π.χ. µανγκέλ ντερίνι αναηπέ κατέ =
θέλει βαθύ σκάψιµο εδώ.

(σ.α. σκάλισµα).
σκελετός: σκελετό, ο
π.χ. ε βελεπσικάκο σκελετό = του
ποδηλάτου ο σκελετός.
σκέλος (α): αρ, η
(σκέλια (τα) = αρά, ε).
σκέλος (β): κασούκο, ο (σκέλια
(τα) = κασούκορα, ε)
π.χ. µε κασούκορα ντουκχάν = τα
σκέλια µου πονάνε.
σκεπάζοµαι (αµετβ. ρ.):
ουτσχαράµαν και ουτσχάρντιαβ
π.χ. ουτσχάρτουτ, κε τσανγκά
σικάντον = σκεπάσου, τα πόδια σου
φαίνονται, τε ουτσχάρντολ ο
ε(ν)ντέκο = να σκεπαστεί ο λάκκος.
(σ.α. καλύπτοµαι).
Αντίθ. πουτσαράµαν =
ξεσκεπάζοµαι.
σκεπάζω (µετβ. ρ.): ουτσχαράβ
(σ.α. καλύπτω)
π.χ. ουτσχάρ ε χουρντέ = σκέπασε
το µωρό, (µτφ.) ουτσχαρντέ η
µεσελάβα = σκεπάσανε την
υπόθεση.
Αντίθ. πουτσαράβ = ξεσκεπάζω.
σκεπαράκι: (βλ. σκεπαράκι).
σκεπάρι: (βλ. σκεπάρνι).
σκεπαρνάκι (α): τεσλορί, η.
σκεπαρνάκι (β): κεσερίσι, ο.
σκεπάρνι (α): τέσλα, η
π.χ. αγκιές κι(ν)ντέµ καγιά τέσλα =
σήµερα το αγόρασα αυτό το
σκεπάρνι.
σκεπάρνι (β): κεσέρι, ο
π.χ. τσαλαβάβ ε κεσερέσα η
σσάικα = χτυπάω µε το σκεπάρνι το
καρφί.
σκέπασµα: ουτσχαριπέ, ο (σ.α.
κάλυψη)
Αντίθ. πουτσαριπέ = ξεσκέπασµα.
σκεπασµένος (µτχ.): ουτσχαρντό,-ί
(σ.α. καλυµµένος)
π.χ. ουτσχαρντό σι ο χουρντό =
σκεπασµένο είναι το µωρό.
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Αντίθ. πουτσαρντό = ξεσκέπαστος,
µπιουτσχαρντό = ασκέπαστος.
σκεπή: σκεπί, η
π.χ. κόν ικλιλό οπρά κχερέσκι
σκεπί ντα πφαγκιλέ ε ελενίτορα; =
ποιος ανέβηκε πάνω στη σκεπή του
σπιτιού και έσπασαν τα ελενίτ;
σκέτος (επίθ.): σκέτο,-ι
π.χ. σκέτο µακαρόνια χαλάς =
σκέτα µακαρόνια έφαγε.
σκεφτικός (α) (επίθ.):
γκου(ν)ντισαρντό,-ί
π.χ. µπουτ γκου(ν)ντισαρντό
ντικχάβ τουτ· σο σίτουτ; = πολύ
σκεφτικό σε βλέπω· τι έχεις;
(σ.α. συλλογισµένος).
σκεφτικός (β) (άκλ. επίθ.):
ντυσσυντζελί (τα υ προφ. όπως το
γαλλικό u)
π.χ. ντυσσυντζελί σικάντολ =
σκεφτικός (-ή) φαίνεται.
σκέφτοµαι (α) (αµετβ. και µετβ.
ρ.): γκου(ν)ντισαράβ (γκού(ν)ντο =
νους)
π.χ. γκου(ν)ντισαράβ σο τε κεράβ
= σκέφτοµαι τι να κάνω.
(σ.α. συλλογίζοµαι).
σκέφτοµαι (β) (αµετβ. και µετβ.
ρ.): ντυσσυνίαβ (τα υ προφ. όπως
το γαλλικό u)
π.χ. ντυσσυνίαβ σο κα κερντόλ µο
άλι = σκέφτοµαι τι θα γίνει το χάλι
µου.
σκέφτοµαι (γ) (αµετβ. και
µετβ.ρ): γκογκί-ντάµαν (κυριολ.
µυαλό δίνω στον εαυτό µου)
π.χ. ντέτουτ ζάλακ γκογκί ντα σορά
κερ-πφεράς = σκέψου λίγο και µετά
µίλα.
σκέψη (α): γκου(ν)ντισαριπέ, ο
(σ.α. συλλογισµός).
σκέψη (β): ντυσσυνµέκο, ο και
ντυσσυνµάβα, η (τα υ προφ. όπως
το γαλλικό u)

π.χ. χα ζάλακ µαρνό. χαλά τουτ
καβά ντυσσυνµέκο = φάε λίγο
ψωµί. σ’ έφαγε αυτή η σκέψη.
σκηνίτης: τσαντϋρτζίο, ο
(τσαντΰρι, ο = αντίσκηνο).
σκηνίτισσα: τσαντϋρτζΰκα, η.
σκιά: γκολγκαλίν, γκιολγκαλίν,
γκιολγκάβα και ουτσχαλίν, η
π.χ. µπεςς ταλάλ γκολγκαλίν τε
ντι(ν)νενίος = κάτσε κάτω από τη
σκιά να ξεκουραστείς, (µτφ.)
κερντιλό λεσκί γκιολγκάβα· κάι
τζαλ παλά λέστε αβέλ = έγινε η
σκιά του· όπου πηγαίνει από πίσω
του έρχεται.
(υποκ.) γκολγκαλινορί,
γκιολγκαλινορί, ουτσχαλινορί και
γκιολγκαβίσα, η.
σκίζοµαι (αµετβ. ρ.): πφαραβάµαν
π.χ. (µτφ.) πφαραβέλπες πε
χουρντένγκε = σκίζεται για τα
παιδιά του.
σκίζω (αµετβ. ρ.): πφαράντιαβ
π.χ. καβά κοτόρ σι µπουτ σανό ντα
πφαράντολ κολάη = αυτό το
ύφασµα είναι πολύ λεπτό και
σκίζεται εύκολα.
σκίζω (µετβ. ρ.): πφαραβάβ
π.χ. κον πφαραντά καλά λιλά; =
ποιος έσκισε αυτά τα χαρτιά;,
πφαραβάβ κασστά ε τοβερέσα =
σκίζω ξύλα µε το τσεκούρι.
σκιρτώ (αµετβ. ρ.): τσχάµαν (=
ρίχνοµαι)
π.χ. σο ντικλόµ λα τσχουτάπες µο
γκι = µόλις την είδα σκίρτησε η
ψυχή (καρδιά) µου.
σκίσιµο: πφαραηπέ, ο
π.χ. πφαραηπέ µανγκέν ε κασστά =
σκίσιµο θέλουν τα ξύλα (σ.α.
σκισµή).
σκισµένος (µτχ.): πφαραντό,-ί
π.χ. πφαραντό γκατ = σκισµένο
πουκάµισο, πφαραντό σι παλάλ ο
πα(ν)τόλι = σκισµένο είναι από
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πίσω το παντελόνι, πφαραντέ σι ε
κασστά = σκισµένα είναι τα ξύλα.
Αντίθ. µπιπφαραντό = άσκιστος.
σκισµή: πφαραηπέ, ο (= σκίσιµο).
σκλάβα (η): έσιρι, η.
σκλαβιά: έσιρλικο, ο (σ.α.
αιχµαλωσία, σκλάβωµα).
σκλάβος: έσιρι, ο (σ.α.
αιχµάλωτος)
π.χ. νάι σοµ µε κο έσιρι, για τε
κερές µαν σο µανγκέσα = δεν είµαι
εγώ ο σκλάβος σου, για να µε
κάνεις ό,τι θέλεις.
(βλ. και αιχµάλωτος).
σκλάβωµα: έσιρλικο, ο
(βλ. και αιχµαλωσία).
σκλαβώνω (µετβ. ρ.): έσιριασταράβ (= σκλάβο κρατώ)
(βλ. και αιχµαλωτίζω).
σκληράδα: σερτλίκο, ο
Αντίθ. κοβλιπέ και πακιπέ =
µαλακότητα.
σκληραίνω (α) (µετβ. ρ.):
σερτλετιρίαβ
Αντίθ. κοβλιαράβ και πακαράβ =
µαλακώνω (µετβ.).
σκληραίνω (β) (µετβ. ρ.): σέρτικεράβ (= σκληρό κάνω)
π.χ. καβά σαµπουάν κερέλ µε
µπαλά σέρτι = αυτό το σαµπουάν
σκληραίνει τα µαλλιά µου.
σκληραίνω (α) (αµετβ. ρ.):
σερτλενίαβ
Αντίθ. πακιβάβ και κοβλιάβ =
µαλακώνω (αµετβ.).
σκληραίνω (β) (αµετβ. ρ.): σέρτικερντιάβ (= σκληρός γίνοµαι)
π.χ. κερντιλέ µε µπαλά σέρτι κατάρ
καβά σαµπουάν = σκλήρυναν τα
µαλλιά µου από αυτό το σαµπουάν.
σκληρόκαρδος: (βλ.
σκληρόψυχος).
σκληρός (α) (άκλ. επίθ. και
επίρρ.): σέρτι (σ.α. σκληρά)
π.χ. σέρτι µας = σκληρό κρέας,
σέρτι βαστά = σκληρά χέρια,

ορµπισαρντάς µανγκέ σέρτι = µου
µίλησε σκληρά.
Αντίθ. κοβλό και πακό = µαλακός.
σκληρός (β) (επίθ.): ζουραλό, -ί
(κυριολ. δυνατός, γερός)
π.χ. µπουτ ζουραλό σι ο µας,
νασστίκ τσά(µ)µπαβ λε = πολύ
σκληρό είναι το κρέας, δεν µπορώ
να το µασήσω.
σκληρός (γ) (µτφ.): τσετίνι, ο
(αυτός που είναι αδύνατος και
γερός, αυτός που αντέχει στις
βαριές δουλειές), θηλ. τσετίνκα, η
π.χ. τσετίνι σι βο. κερέλ καλέ
µπουκιάκε = σκληρός είναι αυτός.
κάνει γι’ αυτή τη δουλειά.
σκληρότητα: (βλ. σκληράδα).
σκληρόψυχος (επίθ.): σέρτιγκέσκο,-ι και ζουραλέ-γκέσκο,-ι
(ζουραλέ-γκέσκο (κυριολ.
δυνατόψυχος)
π.χ. κολάη νι ροβέλ βο, ζουραλέγκέσκο σι = εύκολα δεν κλαίει
αυτός, σκληρόψυχος είναι.
Συνών. τφουλέ-γκέσκο =
χοντρόψυχος, χοντρόπετσος (µτφ.),
παχύδερµος (µτφ.), σκληρόκαρδος.
Αντίθ. ντουκχανέ-γκέσκο =
πονόψυχος.
σκόνη: τόζι, ο
π.χ. κερντά αµέν ο τοµαφίλι
α(ν)ντό τόζι = µας έκανε το
αυτοκίνητο µες στη σκόνη, ο καλό
κοτόρ βάζντελ τόζι = το µαύρο
ύφασµα σηκώνει σκόνη, (µτφ.)
κερντά λε τόζι = τον έκανε σκόνη.
σκονίζοµαι (αµετβ. ρ.): α(ν)ντότόζι-κερντιάβ (= µες στη σκόνη
γίνοµαι) και α(ν)ντό-τόζι-πφερντιάβ
(= µες στη σκόνη γεµίζω αµετβ.).
σκονίζω (µετβ. ρ.): α(ν)ντό-τόζικεράβ (= µες στη σκόνη κάνω) και
α(ν)ντό-τόζι-πφεράβ (= µες στη
σκόνη γεµίζω µετβ.).
σκοπός (α): σκοπόζι, ο (=
φρουρός), θηλ. σκοπόσκα, η
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π.χ. σκοπόζι ατσχέλ ανγκλά ο κχερ
= σκοπός στέκεται µπροστά στο
σπίτι.
σκοπός (β): νεέτι, ο
π.χ. νάι µαν νεέτι τε τζάβταρ = δεν
έχω σκοπό να φύγω.
σκορδάτος (επίθ.): σιραλό,-ί
π.χ. σιραλό σαλάµο = σκορδάτο
σαλάµι.
σκόρδο: σιρ, η
π.χ. (φράση) ουσστιλί η σιρ τε
πρασάλ ε πουρουµά = σηκώθηκε το
σκόρδο να κοροϊδέψει το κρεµµύδι
(δηλ. η έννοια της φράσης είναι
όπως λέµε: είπε ο γάιδαρος τον
πετεινό κεφάλα.), (φράση) η σιρ ιτσ
πρασάλ ε πουρουµά; = το σκόρδο
καθόλου περιγελά το κρεµµύδι;
(δηλ. ποτέ δεν τολµά να
περιγελάσει κάποιος αυτόν που
είναι όµοιός του στον χαρακτήρα,
στις πράξεις, στις συνήθειες), νά χα
ρακιάσα σιρ, κα κχά(ν)ντελ κο µούι
= µην τρως βραδιάτικα σκόρδο, θα
µυρίζει το στόµα σου.
(υποκ.) σιρορί, η.
σκορπίζω (α) (µετβ. ρ.): ουλαβάβ
π.χ. η µπαλβάλ ουλαντάς µε λιλά =
ο αέρας σκόρπισε τα χαρτιά µου,
ουλαβέλας πε παρές κατέ ντα κοτέ,
ο(ν)ντάν ατσχιλό ακανά
µπιντραµιάκο = σκορπούσε τα
λεφτά του εδώ κι εκεί, γι’ αυτό
έµεινε τώρα άφραγκος.
(βλ. και µοιράζω).
σκορπίζω (β) (αµετβ. ρ.):
ουλάντιαβ
(βλ. και µοιράζοµαι).
σκορπίζω (γ): (βλ. µοιράζω (β)).
σκόρπισµα (α): ουλαηπέ, ο
(βλ. και µοίρασµα (α)).
σκόρπισµα (β): (βλ. µοίρασµα (β)).
σκορπισµένος (µτχ.): ουλαντό,-ί
(βλ. και µοιρασµένος)
Συνών. ρεσπισαρντό =
διασκορπισµένος, καταστραµµένος.

Αντίθ. κιντό = µαζεµένος.
σκοτάδι: καρανούκο, ο
π.χ. κάι τζας α(ν)ντό καρανούκο; =
πού πας µες στο σκοτάδι;,
καρανούκο σι α(ν)ντό κχερ,
πφαµπάρεν ο φόσι = σκοτάδι έχει
µες στο σπίτι, ανάψτε το φως.
Αντίθ. φόσι = φως, σσάφκι = φως,
λάµψη, φέγγος, ανταύγεια.
σκοτεινάδα: καρανουκλούκο, ο.
σκοτεινιάζει (απρόσ. ρ.):
καρανούκο-περέλ (= σκοτάδι
πέφτει)
π.χ. καρανούκο-περέλ, τζα κίντε
αβράλ ε σσέα = σκοτεινιάζει,
πήγαινε να µαζέψεις από έξω τα
ρούχα.
σκοτεινιάζω (µετβ. ρ.):
καρανούκο-περαβάβ (= σκοτάδι
κάνω να πέσει, καρανούκο =
σκοτάδι, περαβάβ = γκρεµίζω,
κατεδαφίζω)
π.χ. καγιά περντάβα περαβέλ
καρανούκο α(ν)ντό κχερ = αυτή η
κουρτίνα σκοτεινιάζει το σπίτι.
σκοτεινός (επίθ.): καρανουκλούιο,ούκα (προφ. µε συνίζηση ιο)
Αντίθ. σσαφκλούιο και σσαφκλίο =
φωτεινός, φεγγερός.
σκότος: (βλ. σκοτάδι).
σκότωµα: µουνταριπέ, ο
π.χ. (φράση) µουνταριµάσκε σι
καβά χουρντό = για σκότωµα είναι
αυτό το παιδί.
(βλ. και σβήσιµο, νέκρωµα).
σκοτωµένος (µτχ.): µουνταρντό,-ί
(βλ. και σβησµένος, νεκρωµένος).
σκοτώνοµαι (αµετβ. ρ.):
µουνταράµαν και µουντάρντιαβ
π.χ. (µτφ.) µουνταρέλπες α(ν)ντί
µπουκί = σκοτώνεται στη δουλειά,
λεσκό πάπο µουντάρντιλο κάι
µαρεµπάβα = ο παππούς του
σκοτώθηκε στον πόλεµο.
(µουντάρντιαβ σ.α. δολοφονούµαι,
µουνταράµαν σ.α. αυτοκτονώ).
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σκοτώνω (α) (µετβ. ρ.):
µουνταράβ
π.χ. µουνταρντά λε πουσσκάσα =
τον σκότωσε µε όπλο.
(βλ. και σβήνω (µετβ.), νεκρώνω
(µετβ.)).
σκοτώνω (β) (ενεργ. διαµ.ρ.):
µουνταρνταράβ (= βάζω να
σκοτώσει-ουν, βάζω να σβήσειουν)
π.χ. κα µουνταρνταράβ τουτ λέστε
= θα τον βάλω να σε σκοτώσει, κα
µουνταρνταράβ λεστέ η γιακ = θα
τον βάλω να σβήσει τη φωτιά.
σκουλαρικάκι: τσενορί, η.
σκουλαρίκι: τσεν, η
π.χ. γκαλµπενέσκε τσεά = χρυσά
σκουλαρίκια, καβά κάι κερντάν τε
να µπιστρές λε, τε τχόσλε κάι κο
καν τσεν = αυτό που έκανες να µην
το ξεχάσεις, να το βάλεις στο αυτί
σου σκουλαρίκι.
σκουληκάκι: κερµορό, ο.
σκουλήκι: κερµό, ο
π.χ. κερµέ σι α(ν)ντέ τούτε ντα ιν
µπεσσές σσουκάρ; = σκουλήκια
έχεις µέσα σου και δεν κάθεσαι
καλά; (δηλ. δεν κάθεσαι φρόνιµα).
σκουληκιάζω (αµετβ. ρ.):
κερµάβαβ
π.χ. κερµάιλο ο µας = σκουλήκιασε
το κρέας.
σκουλήκιασµα: κερµαλιπέ, ο.
σκουληκιασµένος (µτχ. ως επίθ.):
κερµαλό,-ί
π.χ. κερµαλέ τσιρισσά =
σκουληκιασµένα κεράσια.
σκούντηµα: (βλ. σπρώξιµο).
σκουντώ: (βλ. σπρώχνω).
σκούπα: σσουλάβκα και
σουπιργκιάβα, η
π.χ. κάι τχοντάν η σουπιργκιάβα; =
πού έβαλες τη σκούπα;, ντέµαν η
σσουλάβκα = δώσ’ µου τη σκούπα.
(υποκ.) σουπιργκιαβίσα, η.
σκουπιδάκι (α): γκιουρµπαβίσα, η

σκουπιδάκι (β): γκυρµπαβίσα, η
(το υ προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. κίντε ε γκυρµπαβίσε = µάζεψε
τα σκουπιδάκια.
σκουπιδιάρης (α): γκιουρµπετζίο,
ο
π.χ. νι νακχλέ αβγκιέ ε
γκιουρµπετζία = δεν πέρασαν
σήµερα οι σκουπιδιάρηδες.
σκουπιδιάρης (β): γκυρµπετζίο, ο.
σκουπιδιάρα (α): γκιουρµπετζίκα,
η.
σκουπιδιάρα (β): γκυρµπετζίκα, η
(το υ προφ. όπως το γαλλικό u).
σκουπίδι (α): γκιουρµπάβα, η (σ.α.
κοπριά)
π.χ. νά κερ γκιουρµπάβε = µην
κάνεις σκουπίδια, τσχαβ ε
γκιουρµπάβε = πετάω τα σκουπίδια.
(βλ. και κοπριά).
σκουπίδι (β): γκυρµπάβα, η (το υ
προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. κίντε ε γκυρµπάβε = µάζεψε τα
σκουπίδια.
(βλ. και κοπριά).
σκουπίζοµαι (αµετβ. ρ.): κοσάµαν
π.χ. κόστουτ· σίτουτ σάλτσε κάι κο
µούι = σκουπίσου· έχεις σάλτσες
στο στόµα (κοσάµαν = σκουπίζω
τον εαυτό µου).
σκουπίζω (µόνο µε σκούπα) (µετβ.
ρ.): σσουλαβάβ
π.χ. σσουλαβάβ ε σσουκέ πατρά
κατάρ ο ντροµ = σκουπίζω τα ξερά
φύλλα από το δρόµο.
σκουπίζω (χωρίς σκούπα) (µετβ.
ρ.): κοσάβ
π.χ. κοσάβ µο µούι = σκουπίζω το
πρόσωπό µου, κοσάβ µε µενία =
σκουπίζω τα παπούτσια µου, κοσάβ
η αϊνάβα = σκουπίζω τον καθρέφτη,
κος κο µούι = σκούπισε το
πρόσωπό σου, κοσάβ µε ασφά =
σκουπίζω τα δάκρυά µου.
(βλ. και ξεσκονίζω, σφουγγαρίζω).
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σκουπίζω (ενεργ. διαµ. ρ.):
σσουλανταράβ (= βάζω να
σκουπίσει-ουν (µε σκούπα)
π.χ. κα σσουλανταράβ λατέ ο
ντροµ = θα την βάλω να σκουπίσει
το δρόµο.
σκουπίζω (ενεργ. διαµ. ρ.):
κοσλαράβ και
(επιτατ.ενεργ.διαµ.ρ.) κοσλανταράβ
(= βάζω να σκουπίσει-ουν (χωρίς
σκούπα), βάζω να σφουγγαρίσειουν, βάζω να ξεσκονίσει-ουν)
π.χ. κα κοσλανταράβ λατέ µε µενία
= θα την βάλω να σκουπίσει τα
παπούτσια µου, κα κοσλανταράβ
λατέ ο ντολάπο = θα την βάλω να
ξεσκονίσει την ντουλάπα, κα
κοσλαράβ λατέ ε µερντεφέα = θα
την βάλω να σφουγγαρίσει τα
σκαλοπάτια.
σκούπισµα (µόνο µε σκούπα):
σσουλαηπέ, ο
π.χ. σαό σσουλαηπέ σι καβά κάι
κερντάν, ε κιλίµορα πφερντέ
προυσσουκά σι = τι σκούπισµα
είναι αυτό που έκανες, τα χαλιά
γεµάτα ψίχουλα είναι.
σκούπισµα (χωρίς σκούπα):
κοσιπέ, ο
π.χ. η αϊνάβα µανγκέλ κοσιπέ = ο
καθρέφτης θέλει σκούπισµα, καλέ
κοτορέσα κοσιπέ ιν κερντόλ = µ’
αυτό το πανί σκούπισµα δε γίνεται.
(βλ. και ξεσκόνισµα,
σφουγγάρισµα).
σκουπισµένος (µόνο µε σκούπα)
(µτχ.): σσουλαντό,-ί
π.χ. σσουλαντό σι ο ντροµ =
σκουπισµένος είναι ο δρόµος.
Αντίθ. µπισσουλαντό =
ασκούπιστος.
σκουπισµένος (χωρίς σκούπα)
(µτχ.): κοσλό,-ί
π.χ. κοσλί σι η αϊνάβα =
σκουπισµένος είναι ο καθρέφτης.
(σ.α. σφουγγαρισµένος, ξεσκονι-

σµένος).
Αντίθ. µπικοσλό = ασκούπιστος.
σκουπόξυλο: σσουλαβκάκο-καςς
και σουπιργκιαβάκο-καςς, ο
σκουριά: κύφι, ο (το υ προφ. όπως
το γαλλικό u)
π.χ. µπουτ κύφι σι κάι καβά
τοµαφίλι, νά κιν λε = πολλή
σκουριά έχει αυτό το αυτοκίνητο,
µην το αγοράζεις.
σκουριάζω (αµετβ. ρ.): κυφλενίαβ
(το υ προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. ο σάστρι κυφλενίορ κολάη =
το σίδερο σκουριάζει εύκολα.
σκουριάζω (µετβ. ρ.): κυφλετιρίαβ
(το υ προφ. όπως το γαλλικό u).
σκούριασµα: κυφλίκο, ο (το υ
προφ. όπως το γαλλικό u).
σκουριασµένος (µτχ.): κυφλίο,-ίκα
(το υ προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. κυφλίο σι ο σάστρι =
σκουριασµένο είναι το σίδερο.
σκούφος: καλπάκο, ο (κυριολ.
καλπάκι)
π.χ. βουράβ κο καλπάκο, τε να
σσιλάος = φόρα το σκούφο σου, να
µην κρυώσεις.
σκύβω (αµετβ. ρ.): µπανγκιάβ
π.χ. µπάνγκο τελέ = σκύψε κάτω.
(βλ. και λυγίζω (αµετβ.), γέρνω
(αµετβ.), παραλύω (αµετβ.),
κουτσαίνω (αµετβ.)).
σκύβω (µετβ. ρ.): µπανγκαράβ
π.χ. µπανγκάρ κο σσορό = σκύψε το
κεφάλι σου.
(σ.α. στραβώνω (µετβ.), λυγίζω
(µετβ.), γέρνω (µετβ.)).
σκυθρωπός (επίθ.):
µπιασαη(ν)ντό,-ί (κυριολ.
αγέλαστος)
π.χ. µπιασαη(ν)ντό µούι =
σκυθρωπό πρόσωπο.
Αντίθ. ασαη(ν)ντό = γελαστός.
σκύλα: τζουκλί, η
π.χ. καζόµ κοποϊά µπια(ν)ντά η
τζουκλί; = πόσα κουτάβια γέννησε
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η σκύλα;, τζανές σο τζουκλί σι
καγιά! = ξέρεις τι σκύλα είναι αυτή!
(δηλ. πόσο κακιά ή χοντρόπετση
είναι).
σκυλάκι: τζουκελορό, ο
π.χ. κάσκο σι καβά σσουκάρ
τζουκελορό; = ποιανού είναι αυτό
το όµορφο σκυλάκι;
σκυλιάζω (µετβ. ρ.): τζουκλαράβ.
σκυλιάζω (αµετβ. ρ.): τζουκλιάβ
π.χ. τζουκλιλό κατάρ πο νασουλιπέ
= σκύλιασε από το κακό του.
σκύλιασµα: τζουκλιπέ, ο.
σκυλίσιος (α) (επίθ.): τζουκλανό,-ί
π.χ. τζουκλανί µορκχί = σκυλίσιο
δέρµα, νάι σαν λατσχό µανούςς,
τζουκλανό γκι σίτουτ = δεν είσαι
καλός άνθρωπος, σκυλίσια ψυχή
έχεις.
σκυλίσιος (β) (επίθ.):
τζουκελέσκο, -ι.
σκυλίτσα: τζουκλορί, η
π.χ. σσουκάρ σι η τζουκλορί =
όµορφη είναι η σκυλίτσα.
σκυλόδοντο: τζουκλανό-νταν, ο.
σκυλοµούρης (επίθ.): τζουκλανέµόσκο,-ι.
σκύλος: τζουκέλ, ο
π.χ. σαρ τζουκέλ µπουκί-κερέλ =
σαν σκυλί δουλεύει, ο τζουκέλ κάι
µούιτχολ νι ντα(ν)νταλέλ = ο
σκύλος που γαβγίζει δε δαγκώνει.
σκυλόψυχος (επίθ.): τζουκλανέγκέσκο,-ι
π.χ. µπουτ τζουκλανέ-γκέσκο σαν!
= πολύ σκυλόψυχος είσαι!
Συνών. νασούλ-γκέσκο και φενάγκέσκο = κακόψυχος, τφουλέγκέσκο = χοντρόψυχος,
χοντρόπετσος.
Αντίθ. λατσχέ-γκέσκο = καλόψυχος,
καλόκαρδος, ντουκχανέ-γκέσκο =
πονόψυχος.
σκυµµένος (µτχ.): µπανγκαρντό,-ί
και µπανγκιαρντό,-ί

π.χ. γκελόταρ µπανγκαρντέ
σσερέσα = έφυγε µε σκυµµένο το
κεφάλι.
(βλ. και λυγισµένος,
στραβωµένος).
σκυφτός (επίθ.): µπανγκό,-ί
(βλ. και στραβός, παράλυτος,
κουτσός).
σκύψιµο: µπανγκιπέ, ο
(βλ. και παράλυση, στράβωµα,
κούτσαµα).
σµίκρυνση: σικναριπέ, ο (κυριολ.
µίκρεµα)
Αντίθ. µπαραριπέ και µπαρανταριπέ
= µεγάλωµα, µεγαλοποίηση,
επέκταση, µεγέθυνση.
σµίγω (αµετβ. ρ.): κίνταµαν (=
µαζεύοµαι, κίνταβ = µαζεύω, µαν =
εµένα)
π.χ. κιντάπες πάλε πε ροµέσα =
έσµιξε πάλι µε τον άνδρα της.
σµικρύνω (µετβ. ρ.): σικναράβ
(κυριολ. µικραίνω µετβ.)
Αντίθ. µπαραράβ και µπαρανταράβ
= µετβ. µεγαλώνω, µεγαλοποιώ,
επεκτείνω, µεγεθύνω.
σοβαρά: (βλ. αλήθεια επίρρ.,
πράγµατι, όντως).
σοβαρός (επίθ.): σοβαρός,-ί
π.χ. κέρ τουτ σοβαρό, νά ασά =
κάνε τον σοβαρό, µη γελάς.
σοβάς: (βλ. σουβάς).
σοβατζής: σουβατζίο, ο.
σόδα: σόντα και σόδα, η
π.χ. ζουµάκι σόντα = φαγητού
σόδα, χαλόµ µπουτ, ντε µαν εκ
σόντα τε παβ = έφαγα πολύ, δώσ’
µου µια σόδα να πιω.
σόι: σόι, ο
π.χ. α(ν)ταντάς σα πε σοέ κατέ =
έφερε όλο του το σόι εδώ, µε νι
τρασσάβ κατάρ κο σόι = εγώ δεν
φοβάµαι από το σόι σου.
Συνών. τζίνσι = γένος.
σοκάκι: σοκάκο, ο
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π.χ. κατάρ καβά σοκάκο τζα = απ’
αυτό το σοκάκι πήγαινε.
σοκολάτα: τσουκουλάτα και
σοκολάτα, η
π.χ. νά χα µπουτ τσουκουλάτε, κε
ντα(ν)ντά κα ντουκχάν = µην τρως
πολλές σοκολάτες, τα δόντια σου
θα πονέσουν.
σοκολατίτσα: τσουκουλατίσα, η.
σόµπα: σόµπα, η
π.χ. πφαµπάρ η σόµπα = άναψε τη
σόµπα.
σοµπούλα: σοµπίσα, η.
σορτσάκι: σολτσάκι, ο (πληθ.
σολτσάκορα, ε).
σουβαντίζω (µετβ. ρ.): σουβάβακεράβ (=σουβά κάνω)
π.χ. σουβάβα-κεράβ ο ντουβάρι =
σουβαντίζω τον τοίχο.
σουβαντισµένος (άκλ. επίθ.):
σουβαλαµούσσι
π.χ. σουβαλαµούσσι σι ε ντουβάρα
= σουβαντισµένοι είναι οι τοίχοι.
Αντίθ. µπισουβαβάκο =
ασουβάντιστος.
σουβάς: σουβάβα, η
π.χ. τζανές τε κερές σουβάβα; =
ξέρεις να κάνεις σουβά;
σούβλα: σούβλα, η
π.χ. κα κεράς ο µπακρό σούβλα =
θα κάνουµε το αρνί σούβλα.
σουβλάκι: σουβλάκι, ο
π.χ. κα λαβ τουµένγκε σουβλάκορα
τε χαν = θα σας πάρω σουβλάκια να
φάτε.
σουβλερός (άκλ. επίθ.): σιβρί (=
αιχµηρός, µυτερός)
π.χ. σιβρί νακ = σουβλερή µύτη.
σουβλίζω (αµετβ. και µετβ.ρ.):
σούβλα-κεράβ (= σούβλα κάνω) και
σουβλισαράβ.
σουγιάς: σικνί-τσχουρί, η (=µικρό
µαχαίρι).
σούζα: σούζα, η
π.χ. βαζντά ο µοτόρι σούζα =
σήκωσε το µηχανάκι σούζα, νά κερ

µπουτ σούζε ε µοτορέσα, σόσκε κα
χας κο σσορό = µην κάνεις πολλές
σούζες µε το µηχανάκι, γιατί θα φας
το κεφάλι σου.
σουλούπι: σουλούπο, ο
π.χ. νάι λε σσουκάρ σουλούπο =
δεν έχει ωραίο σουλούπι.
σούπα: σούπα, η
π.χ. κα κεράβ τουκέ εµπούκα τατί
σούπα τε χας = θα σου φτιάξω λίγη
ζεστή σούπα να φας.
σουρωτήρη: σύζυτζυκο, ο (τα υ
προφ. όπως το γαλλικό u).
σουσαµάκι: σουσαµίσι, ο.
σουσαµένιος (επίθ.): σουσαµέσκο,ι
(βλ. και σουσαµωτός).
σουσάµι: σουσάµο, ο
σουσαµόλαδο: σουσαµέσκο-κχιλ, ο
σουσαµωτός (επίθ.): σουσαµλίο,ίκα
π.χ. σουσαµλίο µαρνό =
σουσαµωτό ψωµί.
(βλ. και σουσαµένιος).
σούστα: σούστα, η
π.χ. πφαγκιλέ ε καϊρολάκε σούστε
= έσπασαν του κρεβατιού οι
σούστες, σαρ σούστα τσχουτάπες
οπρέ = σαν σούστα πετάχτηκε
πάνω.
(σ.α. ελατήριο).
σουτιέν: σουτιένι και σουτιένο, ο
π.χ. σαβό νούµερο σουτιένι
βουραβές; = τι νούµερο σουτιέν
φοράς;
σουφρώνω (µετβ. ρ.): κίνταβ
(κυριολ. µαζεύω)
π.χ. χολάιλο νι ντικχές λε! πε
πφουϊά κιντά = θύµωσε δεν τον
βλέπεις! τα φρύδια του σούφρωσε.
σοφέρ: σσοφέρι, ο.
σοφία: γκογκιαβεριπέ και
τζανγκλικανιπέ, ο
(γκογκιαβεριπέ σ.α. λογική).
(τζανγκλικανιπέ από τη λέξη
τζανγκλιπέ = γνώση).
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σοφίζοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
γκογκιαράµαν (γκογκί = µυαλό)
Συνών. µπουτζανγκλαράµαν =
µηχανεύοµαι.
σοφίζοµαι (β): (βλ. επινοώ).
σοφός (επίθ.): τζανγκλικανό,-ί και
γκογκιαλό,-ί
(τζανγκλικανό από τη λέξη
τζανγκλό = γνώστης), (γκογκιαλό
κυριολ. µυαλωµένος, γκογκί =
µυαλό).
σπαζοκεφαλιά: σσορό-πφαγκιπέ, ο
(κυριολ. κεφάλι σπάσιµο)
π.χ. σσορό-πφαγκιπέ µανγκέλ καϊά
µπουκί, µπουτ ζόρι σι =
σπαζοκεφαλιά θέλει αυτή η
δουλειά, πολύ δύσκολη είναι.
σπαζοκεφαλιάζω (αµετβ. ρ.): µοσσορό-πφαγκάβ (= το κεφάλι µου
σπάζω)
π.χ. νασστί πφαγκάβ-µο-σσορό
τούσα, ιν ακχιαρές µαν = δεν
µπορώ να σπαζοκεφαλιάζω µε
σένα, δεν µε καταλαβαίνεις, τζάµπα
κο-σσορό-πφαγκές = άδικα
σπαζοκεφαλιάζεις.
σπάζω (α) (αµετβ. ρ.):
πφαγκί(ν)ντιαβ και πφαγκιάβ
π.χ. ο ποτίρι πελό ντα πφαγκιλό =
το ποτήρι έπεσε κι έσπασε, (µτφ.)
πφαγκιλέ µε σινίρα, νασστί
νταϊανίαβ αβέρ = έσπασαν τα νεύρα
µου, δεν αντέχω άλλο, σαρ
πφαγκί(ν)ντιλο ο τζάµι; = πώς
έσπασε το τζάµι;
σπάζω (µετβ. ρ.): πφαγκάβ
π.χ. πφαγκάβ ε ακχορά = σπάζω τα
καρύδια, κον πφαγκλάς ο τζάµο ε
ουνταρέσκο; = ποιος έσπασε το
τζάµι της πόρτας;, (µτφ.) πφαγκλάς
µο γκι καλέ ορµπένσα κάι
πφε(ν)ντάς µανγκέ = µου έσπασε
την ψυχή µ’ αυτά τα λόγια που µου
είπε, µάνγκε µάνγκαλούκο νά κερ,
κα πφαγκάβ κο µούι = εµένα

µαγκιά µη µου κάνεις, θα σου
σπάσω το πρόσωπο (τα µούτρα).
σπάθα: µπαρό-κϋλΰτσι, ο (κυριολ.
µεγάλο σπαθί).
σπαθάκι (α): κχαµαβίσα, η.
σπαθάκι (β): κϋλΰτσίσι, ο.
σπαθί (α): κχαµάβα, η
(βλ. και ξίφος).
σπαθί (β): κϋλΰτσι, ο
π.χ. α(ν)τίκα σι καβά κϋλΰτσι =
αντίκα είναι αυτό το σπαθί.
(βλ. και ξιφοµαχία).
σπαθοειδής (επίθ.): κϋλϋτσέσκο, ι.
σπανάκι: σπανάκο και σπανάκι, ο
π.χ. κιραβάβ ο σπανάκο = βράζω το
σπανάκι.
σπανακόπιτα: σπανακέσκιπλιτσί(ν)τα, η.
σπάνια (επίρρ. και άκλ. επίθ.):
σιρέκι (= αραιά, αραιός)
π.χ. σιρέκι αβέλ βο κατέ = σπάνια
έρχεται αυτός εδώ.
Αντίθ. έπντα, επ, βίρα = όλο,
συνέχεια.
σπανός (α) (επίθ.): µπιτσχοραλό,-ί.
σπανός (β) (επίθ.):
µπισακαλένγκο, -ι (= χωρίς γένια).
σπαράγγι: σπαράνγκι, ο
π.χ. κιραβάβ ε σπαράνγκια =
βράζω τα σπαράγγια.
σπάργανο: κούρπα, η και πέλινα, η.
σπάργανα (τα): κούρπε, ε και
πέλινε, ε.
σπαργάνωµα: κουρπαριπέ, ο
Συνών. πακιαριπέ = φάσκιωµα.
σπαργανωµένος (µτχ.):
κουρπαρντό,-ί
Συνών. πακιαρντό = φασκιωµένος.
Αντίθ. µπικουρπαρντό =
ασπαργάνωτος.
σπαργανώνω (µετβ. ρ.):
κουρπαράβ
π.χ. κουρπαράβ ε χουρντές =
σπαργανώνω το µωρό.
Συνών. πακιαράβ = φασκιώνω.
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σπαρίλα: (βλ. τεµπελιά).
σπαρίλας: (βλ. τεµπέλης).
σπάσιµο: πφαγκιπέ, ο
π.χ. κο σσορό µανγκέλ πφαγκιπέ,
για τε τχος γκογκί = το κεφάλι σου
θέλει σπάσιµο, για να βάλεις µυαλό.
σπασµένη ψυχή: πφαγκό-γκι, ο
(δηλώνει κακό προαίσθηµα, κακή
προδιάθεση, απότοµη
κακοδιαθεσία, κακοκεφιά)
π.χ.πφαγκό-γκι ασταρντά µαν, τε
να κερντιλό µο χουρντό κχάντσικ
κχερέ; = σπασµένη ψυχή (κακό
προαίσθηµα) µ’ έπιασε, να µην
έγινε (έπαθε) το παιδί µου τίποτα
στο σπίτι;, πφαγκό-γκι λιά µαν, νι
κα τζαβ ντροµ αβγκιέ = σπασµένη
ψυχή µε πήρε (έχω κακή
προδιάθεση), δε θα πάω δρόµο (δεν
θα ταξιδέψω) σήµερα, πφαγκό-γκι
σίµαν, νάι µαν κέφι = κακοκεφιά
έχω, δεν έχω κέφι, πφαγκό-γκι
ασταρντά µαν, λατσχιµάσκε τε αβέλ
= σπασµένη ψυχή µ’ έπιασε
(άλλαξε η διάθεσή µου ξαφνικά,
απότοµη κακοδιαθεσία µ’ έπιασε)
για καλό να είναι, (πφαγκέ-γκέσα
επίρρ. = µε σπασµένη ψυχή, µε
κακό προαίσθηµα, µε κακή
προδιάθεση, µε κακοδιαθεσία, µε
κακοκεφιά, χωρίς χαρά, π.χ.
πφαγκέ-γκέσα κα κεράβ ο νεβό
µπροςς = µε σπασµένη ψυχή θα
κάνω το καινούριο έτος, πφαγκέγκέσκο-ι επίθ. = αυτός, -ή που έχει
σπασµένη (ραγισµένη ψυχή).
σπασµένος (µτχ.): πφαγκό,-ί
π.χ. (µτφ.) πφαγκέ γκέσα κα τζαβ =
µε σπασµένη ψυχή θα πάω, πφαγκό
σι ο τζάµο = σπασµένο είναι το
τζάµι, πφαγκί σι η καπούια =
σπασµένη είναι η πόρτα.
Συνών. τσχορντό = ρηµαγµένος,
διαλυµένος, εξαντληµένος, χυµένος.
σπατάλη (α): ζιανλούκο, ο.

σπατάλη (β): ζια(ν)νούκο, ο (σ.α.
ζηµιά)
π.χ. µπουτ ζια(ν)νούκο κερές =
πολλή σπατάλη κάνεις.
σπάταλος (α) (επίθ.): ζιαντζίο,-ίκα
(σ.α. ζηµιάρης)
π.χ. ζιαντζίο σι, νασστί ασταρέλ
παρέ = σπάταλος είναι, δεν µπορεί
να κρατήσει λεφτά.
σπάταλος (β): (βλ. µπαταξής).
σπαταλώ (µετβ. ρ.): ζιάνι-κεράβ
π.χ. νά κερ ζιάνι κε παρέ κατέ ντα
κοτέ = µη σπαταλάς τα λεφτά σου
εδώ κι εκεί. (ζιάνι, ο = ζηµιά,
σπατάλη, καταστροφή, κεράβ =
κάνω, ζιάνι-κεράβ σ.α.
καταστρέφω, βλάπτω).
Αντίθ. τσινγκούναλούκο-κεράβ =
τσιγκουνεύοµαι.
σπέρµα: τοούµο, ο
(βλ. και σπόρος).
σπέρνω (µετβ. ρ.): τοούµο-τσχαβ
(= σπόρο ρίχνω).
σπήλαιο: (βλ. σπηλιά).
σπηλαιώδης (επίθ.): µαράκο, -ί.
σπηλιά: µάρα, η
π.χ. α(ν)ντί µάρα µπιά(ν)ντιλο ο
Χριστόζι = µέσα στη σπηλιά
γεννήθηκε ο Χριστός (σ.α.
σήραγγα, βλ. και σήραγγα).
σπίθα: γιακ, η (= φωτιά)
π.χ. ο µπαρ γιακ ικαλντά = η πέτρα
σπίθα έβγαλε.
(βλ. οµόηχο γιακ = µάτι).
σπινθήρας: (βλ. σπίθα).
σπίνος: σικνί-τσιρικλί, η (=µικρό
πουλί).
σπίρτο: κιρµπίτο, ο
π.χ. κάι τχοντάν ε κιρµπίτορα; =
πού έβαλες τα σπίρτα;
σπίρτα (τα): κιρµπίτορα, ε
π.χ. λε ε κιρµπίτορα κατάρ
χουρντέσκε βαστά = πάρε τα
σπίρτα από του παιδιού τα χέρια.
σπιρτοκούτι: κιρµπιτένγκι-κουτία,
η.
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σπιρτόξυλο: κιρµπιτέσκο-καςς, ο.
σπιτάκι: κχερορό, ο
π.χ. τζαβ κάι µο κχερορό = πάω
στο σπιτάκι µου.
σπίτι: κχερ, ο
π.χ. µακχάβ ο κχερ = βάφω το
σπίτι, πουταράβ κχερ = ανοίγω
σπίτι (δηλ. κάνω οικογένεια),
(φράση γυναικών) ε κχερέσκε
µπουκιά νι µπιτίον = οι δουλειές
του σπιτιού δεν τελειώνουν, λατσχέ
κχερέσταρ σι
καγιά τσχορί = από καλό σπίτι είναι
αυτή η κοπέλα (δηλ. από καλή
οικογένεια), κχερ νάι λε οπρά
λεσκό σσορό, τοµαφίλι κι(ν)ντά =
σπίτι δεν έχει πάνω στο κεφάλι του,
αυτοκίνητο αγόρασε.
σπιτικός (επίθ.): κχερέσκο,-ι
π.χ. κχερέσκο µαρνό = σπιτικό
ψωµί, κχερέσκο χαπέ = σπιτικό
φαγητό.
σπιτίσιος: (βλ. σπιτικός.).
σπιτώνω (µετβ. ρ.): κχερ-νταβ (=
σπίτι δίνω).
σπλάχνα: γιλέ, ε
π.χ. πφαµπόν µε γιλέ κάι ντικχάβ
λες τε σίρντελ = καίγονται τα
σπλάχνα µου που τον βλέπω να
τραβάει (υποφέρει), χαλάν µε γιλέ!
σο µανγκές αβέρ τε νταβ τουτ; =
µου έφαγες τα σπλάχνα! τι άλλο
θέλεις να σου δώσω;
(σ.α. σωθικά).
σπλαχνίζοµαι: (βλ. συγκινούµαι).
σπλαχνικός (µτφ.): (βλ.
συγκινητικός).
σπλάχνο: γιλό, ο (σ.α. στοµάχι).
σπόνδυλος: ντουµέσκο-κόκαλο, ο
(= πλάτης κόκαλο).
σπόντα (υπαινικτική κουβέντα):
ατµάβα, η (πληθ. ατµάβε, ε)
π.χ. του κάσκε τσχος καλέν
ατµάβε; = εσύ για ποιον ρίχνεις
αυτές τις σπόντες;
σπορ: σπορ

π.χ. σπορ τοµαφίλι µανγκέλ = σπορ
αυτοκίνητο θέλει.
σποράκι: τσεκερνταβίσα, η.
σποράς*: τσεκερντεκτσίο, ο (= ο
παρασκευαστής σποριών, ο
πωλητής σποριών, αυτός που τρώει
πολλά σπόρια), θηλ.
τσεκερντεκτσίκα, η.
σπόρι: τσεκερντάβα, η
π.χ. λε µάνγκε ντα τσεκερντάβε =
πάρε και για µένα σπόρια. (οµόηχο
τσεκερντάβα = ακρίδα).
σπόρος: τοούµο, ο
π.χ. γκιβέσκο τοούµο = σπόρος
σιταριού.
(βλ. και σπέρµα).
σπουδαγµένος: (βλ. διαβασµένος).
σπουδάζω: (βλ. διαβάζω).
σπρωγµένος (µτχ.): µπουτισαρντό,
-ί.
σπρώξιµο: κακµάκο και σπιλντιπέ,
ο
π.χ. κακµάκο µανγκέλ ο τοµαφίλι =
σπρώξιµο θέλει το αυτοκίνητο.
σπρώχνω (α) (µετβ. ρ.): κακίαβ
και σπίλνταβ
π.χ. άβεν τε κακίας ο τοµαφίλι, νι
λελ µπρόσι = ελάτε να σπρώξουµε
το αυτοκίνητο, δεν παίρνει µπρος,
νά σπίλντε µαν = µη µε σπρώχνεις.
σπρώχνω (β) (µετβ. ρ.):
µπουτισαράβ
π.χ. κι τσχέι µπουτισαρντάς µε
τσχαβέ οπρά γιακ = η κόρη σου
έσπρωξε τον γιο µου πάνω στη
φωτιά.
σπυράκι: πφουκνορί, η.
σπυρί (α): πφουκνί, η
π.χ. πφερντιλό κο µούι πφουκνά =
γέµισε το πρόσωπό σου σπυριά.
σπυρί (β): σίβριτζίκο, ο
π.χ. πφερντιλό µο µούι
σίβριτζίκορα = γέµισε το πρόσωπό
µου σπυριά.
(υποκ.) σίβριτζικίσι, ο.
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σπυριάζω (α) (αµετβ. ρ.):
πφουκνά-πφερντιάβ (= σπυριά
γεµίζω) και πφουκνισάαβ.
σπυριάζω (β) (αµετβ. ρ.):
σίβριτζίκορα-πφεντιάβ (= σπυριά
γεµίζω).
σπυριάρης (επίθ.): πφουκναλό,-ί
σπυριαροπρόσωπος* (επίθ.):
πφουκναλέ-µόσκο, -ι.
σπύριασµα: πφουκναλιπέ, ο.
στάβλος (α): ντάµο, ο (σ.α.
αποθήκη, βλ. και αποθήκη)
π.χ. καζόµ µα(ν)ντάβε σι α(ν)ντό
ντάµο; = πόσες αγελάδες είναι µες
στον στάβλο;
(υποκ.) νταµίσι, ο.
στάβλος (β): αχούρι, ο
π.χ. αχούρι κερντάν ο κχερ =
στάβλο έκανες το σπίτι (δηλ. το
βρόµισες).
σταγόνα: νταµνάβα, η
π.χ. παϊέσκι νταµνάβα = σταγόνα
νερού, µπρουσσουµέσκι νταµνάβα
= σταγόνα της βροχής, ούτε
νταµνάβα νι ατσχιλί = ούτε
σταγόνα δεν έµεινε.
σταγονούλα: νταµναβίσα, η
στάζω (µετβ. ρ.): (βλ. σταλάζω).
στάζω (αµετβ. ρ.): τχάβνταβ
π.χ. τχάβντελ ο ταβάνο ε
µπρουσσουµέσταρ = στάζει το
ταβάνι από τη βροχή.
(σ.α. ρέω, τρέχω (για υγρό)).
(βλ. και τρέχω για τρέχω).
σταθερός (επίθ.): ατσχαντι(ν)ντό,-ί
π.χ. ατσχαντι(ν)ντί ντουκ =
σταθερός πόνος.
(βλ. και µόνιµος).
σταθερότητα: ατσχαντι(ν)ντιπέ, ο
(βλ. και µονιµότητα).
σταθµός: µερκέζι, ο
π.χ. κάι σαβό µερκέζι κα κχελέλ
αϊράτ ο φίλιµι; = σε ποιο σταθµό θα
παίξει απόψε η ταινία;, κα ινγκαρές
µαν τζι κάι τιρενένγκο µερκέζι; =

θα µε πας µέχρι το σιδηροδροµικό
σταθµό;
στάλα: (βλ. σταγόνα).
στάλαγµα: τχαβνταριπέ, ο.
σταλαγµένος (µτχ.): τχαβνταρντό,
-ί.
σταλάζω (µετβ. ρ.): τχαβνταράβ
π.χ. τχαβντάρ ζάλακ ιλάτσι α(ν)ντό
παΐ = στάλαξε λίγο φάρµακο στο
νερό.
σταλίτσα: (βλ. σταγονούλα).
σταλµένος (µτχ.): µπιτσχαλντό,-ί
π.χ. µπιτσχαλντέ σι ε µανγκινά =
σταλµένα είναι τα εµπορεύµατα.
Αντίθ. µπιµπιτσχαλντό = άσταλτος.
στάλσιµο: µπιτσχαλιπέ, ο
π.χ. µπιτσχαλιπέ µανγκέν ε
µανγκινά = στάλσιµο θέλουν τα
εµπορεύµατα.
σταµάτηµα: ατσχανταριπέ, ο
Συνών. ατσχιπέ = παύση, στάση,
σταµατηµός, διάλειµµα, ανακοπή,
τσχιναηπέ = διακοπή.
σταµατηµένος (α) (µτχ.):
ατσχανταρντό,-ί
π.χ. ατσχανταρντό σας ο τοµαφίλι
= σταµατηµένο ήταν το αυτοκίνητο.
Αντίθ. µπιατσχανταρντό =
ασταµάτητος.
σταµατηµένος (β) (µτχ.):
ατσχαη(ν)ντό, -ί
Αντίθ. µπιατσχαη(ν)ντό =
ασταµάτητος, συνεχής,
ακατάπαυστος, αδιάκοπος,
αδιάλειπτος.
σταµατηµός: ατσχιπέ, ο (σ.α.
παύση, στάση, διάλειµµα, ανακοπή)
π.χ. ατσχιπέ νάι κάι καβά
µπρουσσούµ = σταµατηµό δεν έχει
αυτή η βροχή, κε µουρµά ατσχιπέ
νάι = η γκρίνια σου σταµατηµό δεν
έχει.
σταµατώ (µετβ. ρ.): ατσχανταράβ
και ατσχι(ν)νταράβ
π.χ. ατσχανταρντάς µαν κάι ο
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ντροµ τε ορµπισαρέλ µανγκέ = µε
σταµάτησε στο δρόµο να µου
µιλήσει, ατσχανταρντέ µαν κατάρ
µπουκί = µε σταµάτησαν από τη
δουλειά, ατσχαντάρ λε, τε νά τζαλ =
σταµάτησέ τον, να µην πάει.
σταµατώ (αµετβ. ρ.): ατσχάβ
π.χ. µε ατσχάβ, τσχι(ν)ντιλόµ =
εγώ σταµατάω, κουράστηκα,
ατσχιλό ο µπρουσσούµ =
σταµάτησε η βροχή, ατσχιλό ο
σαάτο = σταµάτησε το ρολόι.
(βλ. και παύω (αµετβ.), στέκοµαι,
µένω).
στάµνα: ακχορό, ο
π.χ. πφαγκιλό ο ακχορό = έσπασε η
στάµνα.
σταµνίτσα: ακχορορό, ο
(βλ. οµόηχο ακχορορό =
καρυδάκι).
στάξιµο: τχαβντιπέ, ο.
στάση: ατσχιπέ, ο
π.χ. κερ εκ ατσχιπέ κατέ, τε
φουλάς, τε πας παΐ = κάνε µία
στάση εδώ, να κατεβούµε, να
πιούµε νερό.
(σ.α. παύση, διάλειµµα,
σταµατηµός).
στάσιµος (επίθ.): ατσχαντό,-ί.
στασιµότητα: ατσχαντιπέ, ο.
σταυρός (α): τρουσσούλ, ο
π.χ. κεράβ µο τρουσσούλ = κάνω
το σταυρό µου.
σταυρός (β): σταβρόζι, ο
π.χ. βουράβ κο σταβρόζι = φόρα το
σταυρό σου.
σταυρουδάκι: τρουσσουλορό, ο.
σταύρωµα: (βλ. σταύρωση).
σταυρωµένος (επίθ.):
τρουσσουλαρντό,-ί.
σταυρώνω (µετβ. ρ.):
τρουσσουλαράβ.
σταύρωση: τρουσσουλαριπέ, ο.
σταφίδα: µόσκινα, η
π.χ. κα χας µόσκινε; = θα φας
σταφίδες;

(υποκ.) µοσκινίσα, η.
σταφιδόψωµο: µοσκινένγκοµαρνό, ο (= σταφίδων ψωµί).
σταφυλάκι: ντρακχορί, η.
σταφύλι: ντρακ, η
π.χ. καλέ ντρακχά = µαύρα
σταφύλια, σσουκλέ σι καλά
ντρακχά = ξινά είναι αυτά τα
σταφύλια.
στάχτη: πράχο, ο
π.χ. ικαλάβ ο πράχο α(ν)ντάρ
σόµπα = βγάζω τη στάχτη από τη
σόµπα, (κατάρα) πράχο τε κερντός
κε αναβάσα = στάχτη να γίνεις µε
την οικογένειά σου.
σταχτής (επίθ.): πραχόσκο,-ι και
πραχέσκο, -ι.
σταχτοδοχείο: πραχένγκοταµπάκο, ο.
στεγαστικός (επίθ.): κχερέσκο, -ι
(= σπιτιού, σπιτικός, σπιτίσιος,
οικιακός)
π.χ. κα λαβ κχερέσκο δάνιο = θα
πάρω στεγαστικό δάνειο (βλ.
οικιακός).
στεγνός (επίθ.): σσουκό,-ί (σ.α.
ξερός, βλ. και ξερός, λιγνός, ισχνός)
π.χ. σσουκέ σι ε πατέ = στεγνά
είναι τα ρούχα, σσουκέ κασστά =
στεγνά ξύλα.
Αντίθ. γιαλό = υγρός, κινγκό =
βρεγµένος.
στεγνότητα: σσουκιπέ, ο
(σ.α. ξηρασία, ισχνότητα)
Αντίθ. γιαλιπέ = υγρότητα.
στέγνωµα: σσουκιαριπέ, ο
π.χ. σσουκιαριπέ µανγκέν µε
µπαλά = στέγνωµα θέλουν τα
µαλλιά µου.
Αντίθ. κινγκιπέ = βρέξιµο,
κινγκιαριπέ και κινγκαριπέ =
βρέξιµο, κατάβρεγµα.
στεγνωµένος (µτχ.): σσουκιαρντό,ί (σ.α. ξεραµένος)
Αντίθ. κινγκό = βρεγµένος,
κινγκιαρντό και κινγκαρντό =
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βρεγµένος, καταβρεγµένος,
µπισσουκιαρντό = αστέγνωτος.
στεγνώνω (µετβ. ρ.): σσουκιαράβ
και σσουκαράβ (σ.α. ξεραίνω, βλ.
και ξεραίνω)
π.χ. σσουκιαράβ µε µπαλά =
στεγνώνω τα µαλλιά µου,
σσουκιαράβ ε πατέ = στεγνώνω τα
ρούχα.
(βλ. οµόηχο σσουκαράβ =
οµορφαίνω (µετβ.)).
Αντίθ. γιαλαράβ = υγραίνω µετβ.,
κινγκαράβ = µουσκεύω µετβ.,
βρέχω.
στεγνώνω (αµετβ. ρ.): σσουκιάβ
π.χ. σσουκιλό ο µπεσσκίρι =
στέγνωσε η πετσέτα, σσουκιλέ µε
ουσστά κατάρ ο τρουσσαηπέ =
στέγνωσαν τα χείλη µου από τη
δίψα, σσουκιλέ µε µπαλά =
στέγνωσαν τα µαλλιά µου
(σσουκιάβ σ.α. ξεραίνοµαι,
αδυνατίζω αµετβ.)
Αντίθ. κινγκιάβ = βρέχοµαι,
µουσκεύω αµετβ., γιαλιάβ =
υγραίνω αµετβ.
στείρος (επίθ.): κϋσΰρι, -κα
π.χ. κϋσΰρκα σι καγιά, ιν κερέλ
χουρντέ = στείρα είναι αυτή δεν
κάνει παιδιά.
στειρότητα: κϋσϋρλΰκο, ο.
στέκα: στέκα, η (µτφ. λιγνός, -ή)
π.χ. ε µπιλαρντόσκι στέκα = η
στέκα του µπιλιάρδου, (µτφ.) στέκα
κερντιλάν, κάι νι χας = στέκα
(λιγνός, -ή) έγινες, που δεν τρως.
στεκάµενος (µτχ. ως επίθ.):
ατσχι(ν)ντό, -ί (σ.α. σταµατηµένος).
στέκοµαι (αµετβ. ρ.): ατσχάβ
π.χ. νά άτσι ανγκλά µά(ν)ντε = µη
στέκεσαι µπροστά µου, άτσι
εµπούκα, τε ντικχάς σο κα κερντόλ
= στάσου λίγο, να δούµε τι θα γίνει.
(βλ. και σταµατώ (αµετβ.), µένω,
παύω (αµετβ.)).
στέκω: (βλ. στέκοµαι).

στέλνοµαι (αµετβ. ρ.):
µπιτσχάλντιαβ
π.χ. τε µπιτσχάλντον ε µανγκινά
πάπαλε = να σταλούν τα
εµπορεύµατα πίσω.
στέλνω (µετβ. ρ.): µπιτσχαλάβ
π.χ. µπιτσχαλντόµ λεσκέ παρέ =
του έστειλα χρήµατα, µπιτσχαλάβ
µεκτούπο = στέλνω γράµµα,
µπιτσχαλντά τουκέ σελάµορα = σου
έστειλε χαιρετίσµατα.
Αντίθ. λαβ = παίρνω, λαµβάνω,
παραλαµβάνω.
στεναγµός: οφλαµάκο, ο.
στενάζω (αµετβ. ρ.): οφλάιαβ
(προφ. µε συνίζηση ια)
π.χ. σο οφλάϊος πάλε; σο κερντιλό;
= τι στενάζεις πάλι; τι έγινε;
στενάχωρα: (βλ. στενάχωρος).
στεναχωρηµένος (µτχ.): καϋρλίο,ΰκα
π.χ. καϋρλίο σι µο αµάλ =
στεναχωρηµένος είναι ο φίλος µου.
Αντίθ. σσε(ν)νίο = χαρούµενος.
στεναχώρια: καΰρι, ο
π.χ. κα νασφάβολ κατάρ πο καΰρι
= θ’ αρρωστήσει από τη
στεναχώρια του
Συνών. ντουκχαηπέ = λύπηση,
πόνεση.
Αντίθ. σεβινµέκο = χαρά
στεναχωριέµαι (αµετβ. ρ.): καΰριντάµαν (= στεναχώρια δίνω στον
εαυτό µου) και καΰρι-κεράβ (=
στεναχώρια κάνω)
π.χ. νά ντέτουτ-καΰρι, κα νακχέλ =
µη στεναχωριέσαι, θα περάσει,
σόσκε ντέστουτ-καΰρι; = γιατί
στεναχωριέσαι;, νι κερντιλό
κχάντσικ, τζάµπα καΰρι-κερές = δεν
έγινε τίποτα, άδικα στεναχωριέσαι.
Συνών. χολί-ντάµαν = συγχύζοµαι.
Αντίθ. σεβινίαβ = χαίροµαι.
στενάχωρος (άκλ. επίθ. και
επίρρ): σϋκϋ(ν)τϋλΰ (σ.α.
στενάχωρα, αγχώδης)
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π.χ. σϋκϋ(ν)τϋλΰ σι η αβάβα αβγκιέ
= στενάχωρος είναι ο καιρός
σήµερα.
στεναχωρώ (µετβ. ρ.): καΰρι-νταβ
(= στεναχώρια δίνω)
π.χ. νι µανγκάβ τε ντάβ τουτ καΰρι
= δεν θέλω να σε στεναχωρήσω,
σόσκε ντέσµαν-καΰρι; = γιατί µε
στεναχωρείς;
Συνών. χολί-νταβ = συγχύζω.
στένεµα (α): τανγκιαριπέ, ο
π.χ. ο γκατ σι µπουτ µπόλι,
µανγκέλ τανγκιαριπέ = το
πουκάµισο είναι πολύ φαρδύ, θέλει
στένεµα.
Αντίθ. γκενισσλεµέκο = φάρδεµα.
στένεµα (β): νταρλαµάκο, ο
Αντίθ. γκενισσλεµέκο = φάρδεµα.
στενεµένος (α) (µτχ.):
τανγκιαρντό, -ί.
στενεµένος (β) (άκλ. επίθ.):
νταρλαµούσσι
π.χ. νταρλαµούσσι σι ο φουστάνο =
στενεµένο είναι το φουστάνι.
στενεύω (α) (µετβ. ρ.): τανγκιαράβ
Αντίθ. γκενισσλετιρίαβ = φαρδαίνω
(µετβ.).
στενεύω (β) (µετβ. ρ.): ντάρικεράβ (= στενό κάνω)
π.χ. µπουτ ντάρι-κερντάν ο
φουστάνο = πολύ το στένεψες το
φουστάνι.
Αντίθ. γκενίσσι-κεράβ = φαρδαίνω
µετβ.
στενεύω (α) (αµετβ. ρ.): τανγκιάβ
π.χ. ο ντροµ νταά τελέ τανγκιόλ =
ο δρόµος στενεύει πιο κάτω.
Αντίθ. γκενισσλενίαβ = φαρδαίνω
(αµετβ.).
στενεύω (β) (αµετβ. ρ.): ντάρικερντιάβ (= στενός γίνοµαι)
Αντίθ. γκενίσσι-κερντιάβ =
φαρδαίνω αµετβ.
στενόκαρδος: (βλ. στενόψυχος).
στενός (άκλ. επίθ.): τανγκ και
ντάρι

π.χ. ντάρι σι καλά µενία, νι κερέν
µανγκέ = στενά είναι αυτά τα
παπούτσια, δε µου κάνουν, τανγκ
ρόκλια = στενό φόρεµα, τανγκ
ντροµ = στενός δρόµος, τανγκ γκατ
= στενό πουκάµισο.
Αντίθ. γκενίσσι = φαρδύς, πλατύς.
στενοσόκακο: ντάρι-σοκάκο, ο.
στενότητα (α): τανγκιπέ, ο.
στενότητα (β): νταρλούκο, ο
π.χ. σο σι καβά νταρλούκο κατέ
α(ν)ντρέ! µανούςς νασστί νακχέλ =
τι στενότητα είναι αυτή εδώ µέσα!
άνθρωπος δεν µπορεί να περάσει.
Αντίθ. γκενισσλίκο = φάρδος,
πλάτος.
στενόψυχος (επίθ.): ντάρι-γκέσκο,
-ι και τανγκέ-γκέσκο, -ι
π.χ. ντάρι-γκέσκο σαν του, καλέ
µπουκιάκε νι κερές = στενόψυχος
είσαι εσύ, γι’ αυτή τη δουλειά δεν
κάνεις.
Αντίθ. γκενίσσι-γκέσκο =
φαρδόψυχος.
στένωση: (βλ. στενότητα).
στενωσιά: (βλ. στενότητα).
στεριά: πφου, η (κυριολ. γη)
Αντίθ. ντενίζι = θάλασσα.
στεριανός (επίθ.): πφουϊάκο, -ι
(προφ. µε συνίζηση ια) (σ.α. γήινος)
Αντίθ. ντενιζέσκο = θαλασσινός,
θαλάσσιος.
στεφάνι: βεντσ, ο.
στεφάνωµα: βεντσισαριπέ, ο.
στεφανωµένος (επίθ.):
βεντσισαρντό,-ί και βεντσιµέ (άκλ.
επίθ.)
Συνών. ζζενισαρντό = παντρεµένος.
στεφανώνοµαι (αµετβ. ρ.):
βεντσισάαβ
π.χ. κάι σαβί κχανγκιρί κα
βεντσισάον; = σε ποια εκκλησία θα
στεφανωθείτε;
Συνών. ζζενισάαβ = παντρεύοµαι.
στεφανώνω (µετβ. ρ.):
βεντσισαράβ
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π.χ. κον κα βεντσισαρέλ τουµέν; =
ποιος θα σας στεφανώσει;
Συνών. ζζενισαράβ = παντρεύω.
στήθος (α): κολίν, ο (σ.α.
θώρακας).
στήθος (β): γκυύσι, ο (τα υ προφ.
όπως το γαλλικό u) (σ.α. θώρακας)
π.χ. ντουκχάλ µο γκυύσυ = πονάει
το στήθος µου.
στήθος (γ): µπροκ, ο
π.χ. τσαλαντά λε ντουµουκχάσα
κάι λεσκό µπροκ = τον χτύπησε µε
γροθιά στο στήθος του (βλ. και
κόρφος).
(υποκ.) µπροκορό, ο.
στηµένος (µτχ.): ινζαρντό,-ί
π.χ. ινζαρντί σι η σάρα = στηµένο
είναι το αντίσκηνο.
(βλ. και τεντωµένος).
στήνοµαι (αµετβ. ρ.): ινζαράµαν
(βλ. και τεντώνοµαι).
στήνω (µετβ. ρ.): ινζαράβ
π.χ. ινζαράβ η σάρα = στήνω το
αντίσκηνο.
(βλ. και τεντώνω).
στήριγµα: νταγιάκο, ο
π.χ. (µτφ.) σίλε νταγιάκο, ο(ν)ντάν
κερέλ καλέν = έχει στήριγµα, γι’
αυτό τα κάνει αυτά.
στηρίζοµαι (αµετβ. ρ.): νταϊανίαβ
(προφ. µε συνίζηση ια)
π.χ. νταϊάν οπρά µά(ν)ντε =
στηρίξου επάνω µου (σ.α. αντέχω,
βλ. και αντέχω).
στηρίζω (µετβ. ρ.): νταγιατϋρίαβ
π.χ. νταγιατϋρίαβ ο µερντεφένο κάι
ντουβάρι = στηρίζω τη σκάλα στον
τοίχο.
στήσιµο: ινζαριπέ, ο
(βλ. και τέντωµα).
στητά (επίρρ.): ντικινέ (σ.α. όρθια,
ευθυτενώς).
στητός (α) (άκλ. επίθ.): ντίκι (σ.α.
όρθιος, ευθυτενής)
π.χ. πφιρέλ ντίκι = περπατάει
στητός.

στητός (β) (επίθ.): οπρι(ν)ντό, -ί
(σ.α. όρθιος, ευθυτενής).
στιβαρός (επίθ.): ζουραλό,-ί (=
δυνατός)
π.χ. ζουραλέ βαστά = στιβαρά
χέρια.
Αντίθ. µπιζουραλό = αδύναµος.
στιβαρότητα: ζουραλιπέ, ο (=
δύναµη).
στίγµα: (βλ. πιτσιλάδα, βούλα,
κηλίδα).
στιγµή: ντακάβα, η (κυριολ. λεπτό)
π.χ. καγιά ντακάβα νι τζανάβ σο τε
κεράβ = αυτή τη στιγµή δεν ξέρω τι
να κάνω.
στιγµιαίος (επίθ.): ντακαβάκο, -ι
(είναι η γενική πτώση της λέξης
ντακάβα, η = λεπτό, στιγµή).
στιγµούλα: ντακαβίσα, η (κυριολ.
λεπτάκι)
π.χ. µπεκλέ εκ ντακαβίσα =
περίµενε µια στιγµούλα.
στοίβα: γιουβούνο, ο
π.χ. εκ γιουβούνο τσαρέ χαλαντόµ
= µια στοίβα πιάτα έπλυνα.
στοιβάδα: (βλ. στοίβα).
στοιβάζω (µετβ. ρ.): γιουβούνοκεράβ (= στοίβα κάνω)
π.χ. κον κερντά αγκαντάλ
γιουβούνο ε σσέα; = ποιος στοίβαξε
έτσι τα ρούχα;
στοίβασµα: γιουβούνο-κεριπέ, ο (=
στοίβα φτιάξιµο).
στοιχειό: σαήπι, ο (πληθ. σαήπορα,
ε)
π.χ. σαήπορα ικλέν αν καβά κχερ =
στοιχειά βγαίνουν µέσα σ’ αυτό το
σπίτι.
Συνών. τζοχανό = φάντασµα.
στοιχειωµένος (για φαντάσµατα)
(επίθ.): σαηπλίο,-ίκα
π.χ. σαηπλίο κχερ = στοιχειωµένο
σπίτι.
στοιχειώνω (για φαντάσµατα)
(αµετβ. ρ.): σαηπλενίαβ
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π.χ. καβά κχερ σαηπλε(ν)ντί =
αυτό το σπίτι έχει στοιχειώσει.
στοίχηµα: µπάσι, ο
π.χ. τχος µπάσι; = βάζεις
στοίχηµα;, τχαβ µπάσι σο µανγκέσα
= βάζω στοίχηµα ό,τι θέλεις.
στοιχηµατίζω (µετβ. ρ.): µπάσιτχαβ (= στοίχηµα βάζω).
στολίδι: σύσυ, ο (τα υ προφ. όπως
το γαλλικό u)
π.χ. σσουκάρ σι καλά σύσορα =
ωραία είναι αυτά τα στολίδια (σύσυ
σ.α. κόσµηµα, τα όµορφα
χαρακτηριστικά του προσώπου, η
οµορφιά ενός πράγµατος π.χ. παρνί
σι λακί τσχέι, αµά νάι λα σύσυ =
άσπρη είναι η κόρη της, αλλά δεν
έχει όµορφα χαρακτηριστικά (δηλ.
δεν είναι όµορφη), µπαρό σι ο κχερ,
αµά νάι λε σύσυ = µεγάλο είναι το
σπίτι, αλλά δεν έχει οµορφιά)
(συσλύκο, ο = στόλισµα,
διακόσµηση).
στολίζοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
στολισαράµαν
π.χ. στολισαρέλπες για τε τζαλ κάι
αµπάβ = στολίζεται για να πάει στο
γάµο.
στολίζοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
ντιζίαµαν και ντυζύαµαν (τα υ
προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. εκ σαάτο ντιζίορπες κάι αϊνάβα
= µια ώρα στολίζεται στον
καθρέφτη (σ.α. στρώνωµαι).
στολίζω (α) (µετβ. ρ.): στολισαράβ
π.χ. στολισαράβ ο κχερ = στολίζω
το σπίτι, στολισαρέν ε µπορά =
στολίζουν τη νύφη.
στολίζω (β) (µετβ. ρ.): ντιζίαβ και
ντυζύαβ (τα υ προφ. όπως το
γαλλικό u)
π.χ. ντιζίαβ µι οντάϊα = στολίζω το
δωµάτιό µου (σ.α. στρώνω,
στοιβάζω).
στολίζω (γ): σύσυ-νταβ και
συσλύκο-νταβ (τα υ προφ. όπως το

γαλλικό u) (βλ. σύσυ στο λήµµα
στόλιδι και συσλύκο στο λήµµα
στόλισµα (γ)), (νταβ = δίνω)
π.χ. καγιά κορνίζα ντελ-σύσυ κάι
ντουβάρι = αυτή η κορνίζα στολίζει
(διακοσµεί) τον τοίχο (σύσυ-νταβ
και συσλύκο-νταβ σ.α. διακοσµώ).
στόλισµα (α): στολισαριπέ, ο.
στόλισµα (β): ντιζµέκο και
ντυζµέκο, ο (το υ προφ. όπως το
γαλλικό u) (σ.α. στρώσιµο,
στοίβαγµα)
π.χ. ε µποράκο ντυζµέκο = το
στόλισµα της νύφης.
στόλισµα (γ): συσλύκο, ο (σ.α.
διακόσµηση) (βλ. και στολίδι)
π.χ. νεβό σι ο κχερ, συσλύκο
µανγκέλ = καινούριο είναι το σπίτι,
στόλισµα (διακόσµηση) θέλει.
στολισµένος (α) (µτχ.):
στολισαρντό,-ί.
στολισµένος (β) (άκλ. επίθ.):
ντιζιλµίσσι και ντυζυλµύσσι (σ.α.
στρωµένος, στοιβαγµένος)
π.χ. ντυζυλµύσσι σι η µπορί =
στολισµένη είναι η νύφη.
στόµα: µούι, ο (προφ. µε συνίζηση
ούι)
π.χ. ιν λες όρµπα κατάρ λεσκό µούι
= δεν παίρνεις κουβέντα από το
στόµα του, κχά(ν)ντελ κο µούι =
βροµάει το στόµα σου.
(βλ. και πρόσωπο).
στοµατάκι: µουϊορό, ο (προφ. µε
συνίζηση ιο)
π.χ. πουτάρ εµπούκα κο µουϊορό =
άνοιξε λίγο το στοµατάκι σου.
(βλ. και προσωπάκι).
στοµαχάκι (α): γιλορό, ο.
στοµαχάκι (β): µινταβίσα, η
π.χ. ε χουρντέσκι µινταβίσα = το
στοµαχάκι του µωρού.
στοµάχι (α): γιλό, ο
π.χ. ντουκχάλ µο γιλό = πονάει το
στοµάχι µου.
(βλ. και σπλάχνο).
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στοµάχι (β): µιντάβα, η
π.χ. ασταρντά µαν µι µιντάβα = µ’
έπιασε το στοµάχι µου.
στοµαχικός (επίθ.): µινταβάκο, -ι
π.χ. µινταβάκι ντουκ = στοµαχικός
πόνος.
στοµαχόπονος (α): γιλέσκι-ντουκ,
η.
στοµαχόπονος (β): µινταβάκιντουκ, η.
στόµιο: µούι, ο (προφ. µε συνίζηση
ούι) (κυριολ. στόµα, πρόσωπο)
π.χ. ε σσισσαβάκο µούι = του
µπουκαλιού το στόµιο.
στόχος: στόχο, ο
π.χ. νά ντε στόχο σο κα κερές = µη
δίνεις στόχο για ό,τι θα κάνεις.
στραβά (επίρρ.): µπανγκέστε
π.χ. σόσκε ντικχές µαν
µπανγκέστε; = γιατί µε βλέπεις
στραβά;
Αντίθ. ντούζι = ίσια, ίσιος.
στραβισµός:γιακχένγκο-µπανγκιπέ,
ο (= µατιών στράβωµα).
στραβοκοιτάζω (µετβ. ρ.):
µπανγκέστε-ντικχάβ.
στραβοπόδαρος (επίθ.): µπανγκέτσανγκένγκο, -ι.
στραβοπόδης: (βλ.
στραβοπόδαρος).
στραβός (επίθ.): µπανγκό,-ί
π.χ. µπανγκό καςς = στραβό ξύλο,
µπανγκό ντουβάρι = στραβός
τοίχος.
(σ.α. παράλυτος, κουτσός,
σκυφτός).
Αντίθ. ντούζι = ίσιος, ίσια.
στράβωµα (α): µπανγκιπέ, ο
(σ.α. παράλυση, σκύψιµο,
κούτσαµα, καµπύλη).
στράβωµα (β): µπανγκαριπέ και
µπανγκιαριπέ, ο (σ.α. λύγισµα)
π.χ. µπανγκαριπέ µανγκέλ ο σάστρι
= στράβωµα θέλει το σίδηρο.
στραβωµένος (µτχ.):
µπανγκιαρντό,-ί και µπανγκαρντό,-ί

π.χ. µπανγκαρντό σι ο νατάρι =
στραβωµένο είναι το κλειδί.
(σ.α. λυγισµένος, σκυµµένος).
στραβώνω (αµετβ. ρ.): µπανγκιάβ
π.χ. ε τατάβε ε κάϊρολάκε
µπανγκιλέ κατάρ ιγρασία = τα
σανίδια του κρεβατιού έχουν
στραβώσει από την υγρασία.
(σ.α. παραλύω (αµετβ.), γέρνω
(αµετβ.), σκύβω (αµετβ.), λυγίζω
(αµετβ.)).
Αντίθ. ντούζι-κερντιάβ = αµετβ.
ισιώνω.
στραβώνω (µετβ. ρ.): µπανγκαράβ
και µπανγκιαράβ
π.χ. µπανγκιαρντάν ο νατάρι =
στράβωσες το κλειδί.
(σ.α. παραλύω (µετβ.), γέρνω
(µετβ.), λυγίζω (µετβ.)).
Αντίθ. ντούζι-κεράβ = µετβ.
ισιώνω.
στραγαλάκι: νοφουτίσι, ο (βλ. και
ρεβιθάκι).
στραγάλι: νοφούτο, ο
π.χ. µανγκές νοφούτορα; = θέλεις
στραγάλια; (βλ. και ρεβίθι).
στραγγαλίζω: (βλ. πνίγω).
στραγγάλισµα: (βλ. πνίξιµο).
στραγγίζω (µετβ. ρ.): κικίνταβ
π.χ. κικίνταβ ε πατέ = στραγγίζω τα
ρούχα.
(σ.α. στύβω, σφίγγω).
στραγγιστήρι: (βλ. σουρωτήρι).
στραµπούλιγµα:µπερτλενµέκο, ο.
στραµπουλιγµένος (άκλ. επίθ.):
µπερτλέκι
π.χ. µπερτλέκι σι λεσκό βας =
στραµπουλισµένο είναι το χέρι του.
στραµπουλίζοµαι (αµετβ. ρ.):
µπερτλενίαβ
π.χ. µπερτλε(ν)ντί µο βας =
στραµπουλίστηκε το χέρι µου.
στραµπουλίζω (µετβ. ρ.):
µπερτλετιρίαβ
π.χ. µπερτλετιρντίµ µι τσανκ =
στραµπούλισα το πόδι µου.
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στρατηγία: ζαµπιτλίκο, ο.
στρατηγός: µπαρό-ζαµπίτι, ο
(κυριολ. µεγάλος αξιωµατικός).
στρατιωτάκι: ασκερίσι, ο.
στρατιώτης: ασκέρι, ο
π.χ. αβιλό µανγκέ ο λιλ για τε τζαβ
ασκέρι = µου ήρθε το χαρτί για να
πάω στρατιώτης.
στρατιωτίνα: ασκέρκα, η.
στρατιωτικός (επίθ.): ασκερέσκο,ι
π.χ. ασκερένγκε µενία =
στρατιωτικά παπούτσια.
στρατονόµος: σατζίο, ο.
στρατόπεδο: ασκεριάβα, η
π.χ. τχάρα κα νταβ α(ν)ντί
ασκεριάβα = αύριο θα µπω µες στο
στρατόπεδο, µε ντα κάι καγιά
ασκεριάβα κερντόµ ασκερλίκο = κι
εγώ σ’ αυτό το στρατόπεδο έκανα
στρατό (υπηρέτησα).
στρατός: ασκερλίκο, ο
π.χ. νταά ιν µουκλιλό κο ροµ κατάρ
ασκερλίκο; = ακόµη δεν απολύθηκε
ο άνδρας σου από το στρατό;
στρεβλός: (βλ. στραβός).
στρέµµα: ντελίµο και ντυλύµο, ο
(τα υ προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. καζόµ ντελίµορα σι η
ταρλάβα; = πόσα στρέµµατα είναι
το χωράφι;
στρέφοµαι (αµετβ. ρ.):
µπόλνταµαν.
στρίβω (α) (µετβ. ρ.): µπόλνταβ
και (αµετβ. ρ.) µπόλνταµαν
π.χ. νά µπόλντε κατάρ, τζα ντούζι
= µη στρίβεις από δω, πήγαινε
ευθεία, σο ντικχλάς µαν, µπολντάς
πες! = µόλις µε είδε, έστριψε!,
µπόλντε κατάρ σίγο = στρίψε
γρήγορα από δω.
στρίβω (β) (µετβ. ρ.): τσιχνάβ (=
κόβω)
π.χ. τσχιν ο ντιµένο = στρίψε το
τιµόνι.
στρίψιµο: µπολντιπέ, ο.

στρογγυλοπρόσωπος (επίθ.):
τοπαρλάκι-µόσκο,-ι και τοπαρλάκιµουέσκο,-ι.
στρογγυλός (άκλ. επίθ.):
τοπαρλάκι
π.χ. τοπαρλάκι µαρνό = στρογγυλό
ψωµί, τοπαρλάκι σι ο τραπέζι =
στρογγυλό είναι το τραπέζι.
στροφή: στροφί, η
π.χ. κάι καγιά στροφί µπουτ
καζάβε κερντιλέ = σ’ αυτή τη
στροφή πολλά ατυχήµατα έγιναν,
στροφί σι ανγκλά αµέ(ν)ντε,
πολοκό τζα = στροφή έχουµε
µπροστά µας, σιγά πήγαινε.
στρώµα: µι(ν)ντέρι, ο
π.χ. κοβλό µι(ν)ντέρι = µαλακό
στρώµα.
στρώµα: ντεσσέκο, ο
π.χ. κι(ν)ντόµ ντεσσέκο = αγόρασα
στρώµα.
στρωµένος (α) (µτχ.):
µπουλιαρντό,-ί
π.χ. µπουλιαρντό σι ο κιλίµο =
στρωµένο είναι το χαλί.
(βλ. και απλωµένος).
Αντίθ. µπιµπουλιαρντό = άστρωτος.
στρωµένος (β) (άκλ. επίθ.):
ντιζιλµίσσι (σ.α. στολισµένος,
στοιβαγµένος)
π.χ. ντιζιλµίσσι σι ε µανγκινά =
στρωµένα είναι τα εµπορεύµατα.
στρώνοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
µπουλιάρντιαβ
(βλ. και απλώνοµαι).
στρώνοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
ντιζίαµαν (σ.α. στολίζοµαι).
στρώνω (α) (µετβ. ρ.): µπουλιαράβ
π.χ. µπουλιαράβ ε κιλίµορα =
στρώνω τα χαλιά, µπουλιαράβ η
µεσάλι για τε χας = στρώνω το
τραπεζοµάντιλο για να φάµε.
(βλ. και απλώνω).
στρώνω (β) (µετβ. ρ.): ντιζίαβ
(σ.α. στολίζω, στοιβάζω)
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π.χ. ντιζίαβ ε µανγκινά = στρώνω
τα εµπορεύµατα.
στρώσιµο (α): µπουλιαριπέ, ο
(βλ. και άπλωµα)
στρώσιµο (β): ντιζµέκο, ο (σ.α.
στόλισµα, στοίβασµα)
π.χ. ντιζµέκο µανγκέν ε µανγκινά =
στρώσιµο θέλουν (χρειάζονται) τα
εµπορεύµατα.
στύβω (µετβ. ρ.): κικίνταβ
π.χ. κικίνταβ ο πορτοκάλι = στύβω
το πορτοκάλι.
(βλ. και στραγγίζω, σφίγγω).
στυλός: (βλ. µολύβι).
στύλος: (βλ. κολόνα).
στύψιµο: κικιντιπέ, ο
(σ.α. σφίξιµο).
συγγένεια (α): ουσουµλούκο, ο.
συγγένεια (β): µανουσσιπέ, ο (=
ανθρωπιά).
συγγενεύω (αµετβ. ρ.): ουσούµοπεράβ (= συγγενής πέφτω) και
µανούςς-περάβ (= άνθρωπος
πέφτω)
π.χ. του ιν τζανέσας αµέν ε ντούι
κάι περάς-ουσούµορα; = εσύ δεν
ήξερες ότι εµείς οι δύο
συγγενεύουµε;, αµεν µανουσσάπεράς κολένσα = εµείς
συγγενεύουµε µ’ εκείνους.
συγγενής (επίθ.): ουσούµο,-κα και
µανούςς, ο (= άνθρωπος)
π.χ. γκελί κάι πε ουσούµορα = πήγε
στους συγγενείς της, αβγκιέ κα
αβέν αµαρέ µανουσσά = σήµερα θα
’ρθουν οι συγγενείς µας, κα κεράβ
τραπέζι µε µανουσσένγκε = θα
κάνω τραπέζι για τους συγγενείς
µου.
συγγραφή: γιαζµάκο, ο (κυριολ.
γράψιµο).
συγγράφω (αµετβ. και µετβ.ρ.):
γιαζίαβ (κυριολ. γράφω).
συγκαίοµαι (αµετβ. ρ.): πφαµπιάβ

π.χ. ο χουρντό πφαµπιλό κατάρ ε
µουτερά = το µωρό συγκάηκε από
τα ούρα.
(πφαµπιάβ κυριολ. καίγοµαι).
συγκαλύπτω (µετβ. ρ.): γκαραβάβ
(κυριολ. κρύβω).
συγκαλώ (µετβ. ρ.): τσινγκάρνταβ
(κυριολ. καλώ).
συγκεντρώνοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
κίνταµαν
π.χ. κίντετουτ κάι κι µπουκί =
συγκεντρώσου στη δουλειά σου.
(κίνταµαν κυριολ. µαζεύοµαι).
συγκεντρώνοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
κιντισάαβ, κιντινισάαβ και
κιντί(ν)ντιαβ
π.χ. σαρ κα κιντί(ν)ντον
γκαντιµπόρ µπουτ παρέ; = πώς θα
συγκεντρωθούν τόσα πολλά
χρήµατα;, σόσταρ κιντισάιλε κατέ
καλά µανουσσά αϊράτ; = γιατί
συγκεντρώθηκαν εδώ αυτοί οι
άνθρωποι απόψε; (κυριολ.
µαζεύοµαι).
συγκεντρώνω (µετβ. ρ.): κίνταβ
π.χ. κίνταβ παρέ = συγκεντρώνω
χρήµατα, κίνταβ εµζάβε =
συγκεντρώνω υπογραφές.
(κίνταβ κυριολ. µαζεύω).
συγκέντρωση (α): κιντιπέ, ο (=
µάζεµα)
συγκέντρωση (β): µενγκλίσσι, ο
(βλ. και συµβούλιο).
συγκινηµένος (µτχ.): µιλοσαρντό,-ί
Αντίθ. µπιµιλοσαρντό =
ασυγκίνητος.
συγκίνηση: µιλοσαριπέ, ο
π.χ. πφερντιλέ λεσκέ γιακχά ασφά
κατάρ µιλοσαριπέ = γέµισαν τα
µάτια του δάκρυα από συγκίνηση.
συγκινητικός (επίθ.):
µιλοσαριµάσκο, -ι (σ.α. σπλαχνικός
(µτφ.))
π.χ. µιλοσαριµάσκε όρµπε =
συγκινητικά λόγια.
συγκινούµαι (αµετβ. ρ.): µιλοσάαβ
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π.χ. µιλοσάιλο µο γκι κατάρ λεσκό
ροηπέ = συγκινήθηκε η ψυχή µου
από το κλάµα του (µιλοσάαβ σ.α.
σπλαχνίζοµαι).
συγκινώ (µετβ. ρ.): µιλοσαράβ
π.χ. µιλοσαρντάς µαν λεσκό ροηπέ
= µε συγκίνησε το κλάµα του.
συγκρατούµαι (αµετβ. ρ.):
ασταράµαν
π.χ. ζόρλαν ασταρντόµαν κατάρ µι
χολί = µε το ζόρι συγκρατήθηκα
από το θυµό µου (ασταράµαν
κυριολ. κρατώ τον εαυτό µου).
συγκρατώ (µετβ. ρ.): ασταράβ (=
πιάνω, κρατώ)
π.χ. αστάρ κε σϋνΰρα εµπούκα =
συγκράτησε τα νεύρα σου λίγο,
αστάρ κι χολί = συγκράτησε το
θυµό σου.
συγκρούοµαι (αµετβ. ρ.):
τσαλάντιαβ (= χτυπιέµαι)
π.χ. µούι-µουέσα τσαλάντιλε ε
τοµαφίλα = µούρη µε µούρη
συγκρούστηκαν τα αυτοκίνητα.
σύγκρουση: τσαλαντιπέ, ο.
σύγκρυο: (βλ. τρεµούλα).
συγνώµη(ν) και συγγνώµη
(επίρρ.): τεπροστίν
π.χ.τεπροστίν α(ν)γκλά τουµέ(ν)ντε
κάι πφενάβ = συγνώµη µπροστά
σας που το λέω.
συγυρίζω: (βλ. µαζεύω,
συµµαζεύω).
συγύρισµα: (βλ. µάζεµα,
συµµάζεµα).
συγυρισµένος: (βλ. µαζεµένος,
συµµαζεµένος.).
συγχύζοµαι (αµετβ. ρ.): χολίντάµαν (= θυµό δίνω στον εαυτό
µου)
π.χ. ο ντοκτόρι πφε(ν)ντά λεσκέ τε
νά ντέλπες-χολί = ο γιατρός του
είπε να µην συγχύζεται, νά ντέτουτχολί, ιν κερντιλό κχάντσικ = µη
συγχύζεσαι, δεν έγινε τίποτα.

Συνών. χολί-πφερντιάβ =
οργίζοµαι, εξοργίζοµαι.
συγχύζω (µετβ. ρ.): χολί-νταβ (=
θυµό δίνω)
π.χ. ντιάς µαν χολί καλέ ορµπένσα
κάι πφε(ν)ντάς µανγκέ = µε
σύγχυσε µ’ αυτά τα λόγια που µου
είπε, σόσκε ντέσµαν-χολί; = γιατί
µε συγχύζεις;
Συνών. χολί-πφεράβ = οργίζω,
εξοργίζω.
συγχυσµένος (α) (µετχ.): χολίντι(ν)ντό, -ί (= θυµό δοσµένος)
Συνών. χολί-πφερντό = οργισµένος,
εξοργισµένος
συγχυσµένος (β) (µτχ.): χολιναλό,ί
π.χ. νά ορµπισάρ µανγκέ ακανά,
χολιναλό σεµ = µη µου µιλάς τώρα,
είµαι συγχυσµένος.
(βλ. και εκνευρισµένος).
συγχωρεµένος (α): ραµετλίο, ο
π.χ. µπουτ λατσχό µανούςς σας ο
ραµετλίο! = πολύ καλός άνθρωπος
ήταν ο συγχωρεµένος!, θηλ.
ραµετλίκα, η.
συγχωρεµένος (β) (µτχ.):
προστισαρντό,-ί
Αντίθ. µπιπροστισαρντό =
ασυγχώρητος.
συγχώρηση: προστισαριπέ, ο.
συγχωρώ (µετβ. ρ.): προστισαράβ
π.χ. ο Ντελ τε προστισαρέλ λες = ο
Θεός να τον συγχωρέσει.
συζήτηση (α): ορµπισαριπέ, ο
π.χ. καβά σσέι µανγκέλ
ορµπισαριπέ = αυτό το πράγµα
θέλει συζήτηση, ατσχανταράβ ο
ορµπισαριπέ = σταµατώ τη
συζήτηση.
(βλ. και οµιλία, µίληµα,
συνοµιλία).
συζήτηση (β): κονουσσµάβα, η και
κονουσσµάκο, ο (σ.α. οµιλία,
µίληµα, κουβέντιασµα)
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π.χ. νάι κονουσσµάκο καβά κάι
κερές = δεν είναι συζήτηση αυτή
που κάνεις, ακχιαρντάν κχάντσικ
κατάρ καγιά κονουσσµάβα; =
κατάλαβες τίποτα από αυτήν τη
συζήτηση;
συζητήσιµος (επίθ.):
ορµπισαριµάσκο, -ι
π.χ. σι ορµπισαριµάσκο µανούςς =
είναι συζητήσιµος άνθρωπος.
συζητώ (α) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
ορµπισαράβ (σ.α. µιλώ)
π.χ. µανγκάβ τε ορµπισαράβ τούσα
= θέλω να συζητήσω µαζί σου, ιν
ορµπισαρέλ, σάντε τε βασικαρέλ
τζανέλ = δε συζητά, µόνο να
φωνάζει ξέρει.
(βλ. και µιλώ).
συζητώ (β) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
κονουσσίαβ (σ.α. µιλώ, οµιλώ)
π.χ. σόσταρ τε κονουσσίαβ τούσα,
αφού νι µανγκές τε ακχιαρές µαν =
γιατί να συζητήσω µε σένα, αφού
δεν θέλεις να µε καταλάβεις.
σύζυγος: ροµ, ο (= άνδρας,
Τσιγγάνος)
π.χ. νταά ιν αβιλό κο ροµ; = ακόµη
δεν ήρθε ο σύζυγός σου;
σύζυγος (η): ροµνί, η (= γυναίκα,
Τσιγγάνα)
π.χ. κάι κερέλ-µπουκί κι ροµνί; =
πού δουλεύει η σύζυγός σου;
συκιά: ιντζιρκιλίν και τσαµικίν, η
π.χ. σίλε ντούι ιντζιρκιλινά α(ν)ντέ
λεσκί αβλία = έχει δύο συκιές στην
αυλή του.
σύκο: ιντζίρκα και τσαµίκ, η
π.χ. σσουκέ ιντζίρκε = ξερά σύκα,
µπικερντέ σι ε ιντζίρκε = άγουρα
είναι τα σύκα.
συκοφάντης: (βλ. διαβολέας).
συκοφάντηση: (βλ. διαβολή).
συκοφαντία: (βλ. διαβολή).
συκοφαντώ: (βλ. διαβάλλω).
συκόφυλλο: ιντζιρκιλινάκι-πατρίν
και τσαµικινάκι-πατρίν, η.

συκωτάκι: καλιντζορό, ο.
συκώτι: καλιντζό, ο
π.χ. κχαϊνάκε καλιντζέ = κοτίσια
συκώτια, (µτφ.) χαλάν µε καλιντζέ,
σο µανγκές αβέρ τε νταβ τουτ! = µ’
έφαγες τα συκώτια, τι θέλεις άλλο
να σου δώσω!
συλλαµβάνοµαι (αµετβ. ρ.):
αστάρντιαβ (= πιάνοµαι, κρατιέµαι,
πειράζω).
π.χ. αστάρντιλο ο τσορ =
συνελήφθη ο κλέφτης.
συλλαµβάνω (µετβ. ρ.): ασταράβ
(= πιάνω, κρατώ)
π.χ. ασταρντέλε ε σσεραλέ = τον
συνέλαβαν οι αστυνοµικοί.
συλλέγοµαι (αµετβ. ρ.): κιντισάαβ,
κιντινισάαβ και κιντί(ν)ντιαβ
(κυριολ. µαζεύοµαι)
π.χ. καζόµ παρέ κιντισάιλε; = πόσα
χρήµατα συλλέχτηκαν;
συλλέγω (µετβ. ρ.): κίνταβ (=
µαζεύω)
π.χ. κίντελ πουρανέ παρέ =
συλλέγει παλιά χρήµατα
(νοµίσµατα).
συλληµµένος (µτχ.): ασταρντό, -ί
(= πιασµένος, κρατηµένος)
σύλληψη: ασταριπέ, ο (= πιάσιµο,
κράτηµα).
συλλογή: κιντιπέ, ο (= µάζεµα)
π.χ. νασστί νακχαβές µαν κάι
παµουκέσκο κιντιπέ = δεν µπορείς
να µε περάσεις στη συλλογή
(µάζεµα) του βαµβακιού.
συλλογίζοµαι (µετβ. και αµετβ.
ρ.): γκου(ν)ντισαράβ
π.χ. γκου(ν)ντισαράβ ε σσουκάρ
κολά µπροσσά = συλλογίζοµαι τα
ωραία εκείνα χρόνια, νά
γκου(ν)ντισάρ γκαντικίν µπουτ =
µη συλλογίζεσαι τόσο πολύ.
(βλ. και σκέφτοµαι).
συλλογισµένος (µτχ.):
γκου(ν)ντισαρντό,-ί
(βλ. και σκεφτικός).
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συλλογισµός: γκου(ν)ντισαριπέ, ο
(βλ. και σκέψη).
συµβόλαιο: κο(ν)ντράτο, ο
π.χ. κερντάµ κο(ν)ντράτο εκχέ
µπροσσέσκε = κάναµε συµβόλαιο
για ένα χρόνο.
συµβουλευµένος (µτχ.):
γκογκιαρντό,-ί (σ.α. δασκαλεµένος,
νουθετηµένος)
Αντίθ. µπιγκογκιαρντό =
ασυµβούλευτος.
συµβουλεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
γκογκιαρνταράµαν.
συµβουλεύοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
γκογκί-λαβ (= µυαλό παίρνω)
π.χ. γκογκί-λαβ κατάρ µο ντατ =
συµβουλεύοµαι από τον πατέρα
µου (γκογκί-λαβ ως µετβ. σηµαίνει
ξεµυαλίζω π.χ. µε τσχαβέσκι γκογκί
λιά κι οροσπούκα τσχέι =
ξεµυάλισε τον γιο µου η κόρη σου η
πόρνη).
συµβουλεύω (α) (µετβ. ρ.):
γκογκιαράβ
π.χ. κον γκογιαρντάς τουτ τε κερές
καλέ; = ποιος σε συµβούλεψε να το
κάνεις αυτό;
(γκογκιαράβ σ.α. νουθετώ,
δασκαλεύω).
συµβουλεύω (β) (µετβ. ρ.): γκογκίνταβ (= µαυλό δίνω)
π.χ. γκογκί-νταβ λε, τε να χάλπες =
τον συµβουλεύω, να µη µαλώσει.
συµβουλή: γκογκιαριπέ, ο
(σ.α. δασκάλεµα, νουθεσία).
συµβούλιο: µενγκλίσσι, ο
π.χ. αϊράτ τε αβέν σάορε, σίαµεν
µενγκλίσσι = απόψε να έρθετε όλοι,
έχουµε συµβούλιο.
συµµάζεµα: κιντιπέ, ο
π.χ. ο κιντιπέ ε κχερέσκο = το
συµµάζεµα του σπιτιού.
(κιντιπέ κυριολ. µάζεµα).
συµµαζεµένος (µτχ.): κιντό,-ί (=
µαζεµένος) και κιντιµέ (άκλ. επίθ.)
(= µαζεµένος).

συµµαζεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
κίνταµαν
π.χ. (µτφ.) κίντε-τουτ ντα µπεςς
γκογκιαβέρ = συµµαζέψου και
κάτσε φρόνιµα, (µτφ.) κίντε-τουτ
εµπούκα, σόσκε µπουτ µπαλβάλ
λιάν ντικχάβ = συµµαζέψου λίγο,
γιατί πολύ αέρα πήρες βλέπω.
(κίνταµαν κυριολ. µαζεύοµαι).
συµµαζεύοµαι (β): (κιντισάαβ,
κιντινισάαβ και κιντί(ν)ντιαβ
(κυριολ. µαζεύοµαι)
π.χ. τε κιντί(ν)ντολ ο κχερ, τζι τε
ιρισάαβ = να συµµαζευτεί
(συγυριστεί) το σπίτι, µέχρι να
επιστρέψω.
συµµαζεύω (µετβ. ρ.): κίνταβ (=
µαζεύω)
π.χ. κίνταβ ο κχερ = συµµαζεύω το
σπίτι, κίνταβ ε σσέα α(ν)ντό
ντολάπο = συµµαζεύω τα ρούχα
στη ντουλάπα.
(βλ. και συγκεντρώνω, µαζεύω).
συµµαχία: πάρτια, η
π.χ. κόρκορι τε αβές µανγκέ, νάα
κε παρτιάσα = µόνος σου να µου
έρθεις, όχι µε τη συµµαχία σου.
συµµαχικότητα: πάρτιαλουκο, ο.
συµµαχώ (αµετβ. ρ.): πάρτιακερντιάβ (= συµµαχία γίνοµαι).
συµµορφώνοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
γκογκί-τχαβ (= µυαλό βάζω)
π.χ. άµα νι τχος-γκογκί, κα χας
µαριπέ = αν δε συµµορφωθείς, θα
φας ξύλο.
συµµορφώνοµαι (β): (βλ.
λογικεύοµαι).
συµµορφώνω (µετβ.ρ): γκογκίτχονταράβ (= µυαλό κάνω να
βάλει-ουν)
π.χ. ο πφα(ν)ντιπέ τχονταρντά
λεστέ γκογκί = η φυλακή τον
συµµόρφωσε.
συµπεθέρα: χαναµίκ, η.
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συµπεθεριάζω (αµετβ. ρ.):
χαναµίκ-κερντιάβ (= συµπέθερος ή
συµπεθέρα γίνοµαι)
π.χ. χαναµικά κα κερντιάς αµέν =
θα συµπεθεριάσουµε εµείς.
συµπεθερικός (επίθ.):
χαναµικένγκο, -ι.
συµπεθεριό: χαναµικιπέ, ο.
συµπέθερος: χαναµίκ, ο
π.χ. κα τζαβ τε παβ ρακία ε
χαναµικέσα = θα πάω να πιω ούζο
µε το συµπέθερο.
συµπεριφέροµαι (αµετβ. ρ.):
νταβρανίαβ
π.χ. νι λατζάς κάι νταβρανίος
αγκαντάλ ε πφουρέ µανουσσέσκε; =
δεν ντρέπεσαι που συµπεριφέρεσαι
έτσι στο γέρο τον άνθρωπο;
συµπεριφορά: νταβρανµάκο, ο
π.χ. κο νταβρανµάκο νάι λατσχό =
η συµπεριφορά σου δεν είναι καλή.
συµπλήρωµα: πφεριπέ, ο (=
γέµισµα).
συµπληρωµένος (µτχ.): πφερντό, -ί
(= γεµάτος, γεµισµένος, πλήρης).
συµπληρώνοµαι (αµετβ. ρ.):
πφερντιάβ (= αµετβ. γεµίζω)
π.χ. πφερντιλό ο τσχον, µανγκάβ τε
ντες ε κιραβάκε παρέ =
συµπληρώθηκε ο µήνας, θέλω να
δώσεις του ενοικίου τα λεφτά.
συµπληρώνω (µετβ. ρ.): πφεράβ
(= µετβ. γεµίζω)
π.χ. µο χουρντό αβγκιέ πφερντά πε
τριν µπροσσά = το παιδί µου
σήµερα συµπλήρωσε τα τρία του
χρόνια.
συµπλήρωση: (βλ. συµπλήρωµα).
συµπλοκή: τσινγκάρ, η (= καβγάς,
µάλωµα, πόλεµος)
π.χ. καζόµ τζενέ σας κάι τσινγκάρ,
κάι κερντιλί α(ν)ντί καβενάβα; =
πόσα άτοµα ήταν στην συµπλοκή,
που έγινε στο µες στο καφενείο;
συµπόνια: ντουκχιπέ και
ντουκχαηπέ, ο (= πόνεση)

π.χ. εµπούκα ντουκχαηπέ νάι τουτ
α(ν)ντό κο γκι; = λίγη συµπόνια δεν
έχεις στην ψυχή σου;, σικαντάς
λεσκέ ντουκχιπέ = του έδειξε
συµπόνια.
(βλ. και λύπη, λύπηση, οίκτος,
πόνεση).
Αντίθ. µπιντουκχιπέ = απονιά,
µπιµανουσιπέ = απανθρωπιά.
συµπονώ (µετβ. ρ.): ντουκχάβ
π.χ. ντουκχάβ λεσκέ, αµά ιν νακχέλ
κχάντσικ κατάρ µο βας τε κεράβ =
τον συµπονώ, αλλά δεν περνάει
τίποτα από το χέρι µου να κάνω
(δηλ. για να βοηθήσω).
(βλ. και πονώ (αµετβ.), λυπάµαι).
συµφέρον (α): σιµφέρον, ο
π.χ. νάι µαν σιµφέρον τούταρ = δεν
έχω συµφέρον από σένα, σίλε
σιµφέρον τούταρ, ο(ν)ντάν
κερντιλό τούσα αµάλ = έχει
συµφέρον από σένα, γι’ αυτό έγινε
µαζί σου φίλος.
Συνών. φαϊντάβα = ωφέλεια,
όφελος.
Αντίθ. ζαράρι = ζηµιά.
συµφέρον (β): κιάρι, ο
π.χ. (φράση) σάορε πο κιάρι
ντικχέν = όλοι το συµφέρον τους
κοιτάζουν.
(κιάρι κυριολ. κέρδος).
συµφέρει (απρόσ. ρ.): κουρταρίορ
(κυριολ. γλυτώνει, σώζει, λυτρώνει)
π.χ. σο κουρταρίορ µάνγκε, λε κα
κινάβ = ό,τι µου συµφέρει, αυτό θα
αγοράσω, κουρταρίορ τουκέ καβά
φιάτο; = σε συµφέρει αυτή η τιµή;
συµφιλιώνοµαι: (βλ. µονιάζω
αµετβ).
συµφιλιώνω: (βλ. µονιάζω µετβ).
συµφιλίωση: (βλ. µόνιασµα).
συµφωνία (α): α(ν)νασσµάβα, η
(βλ. και συνεννόηση)
π.χ. αµαρί α(ν)νασσµάβα νάι σας
αγκαντάλ, σόσκε ακανά πφενές
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µανγκέ αβέρ; = η συµφωνία µας δεν
ήταν έτσι, γιατί µου λες τώρα άλλα;
συµφωνία (β): σιµφονία, η
π.χ. κερντάµ σιµφονία ε
ντουκιανέσκε = κάναµε συµφωνία
για το µαγαζί.
συµφωνία (γ): παζαρλούκο, ο
(κατά λέξη παζάρεµα)
π.χ. κερνταµούς παζαρλούκο =
κάναµε συµφωνία.
συµφωνώ: (βλ. δέχοµαι).
συναίνεση: καµπου(λ)λούκο, ο
(κυριολ. δέξιµο, αποδοχή,
παραδοχή).
συνάντηση: (βλ. ραντεβού.).
συναντιέµαι(-ώµαι) (αµετβ. ρ.):
αρακχί(ν)ντιαβ και ρακχάντιαβ και
ακχάντιαβ (κυριολ. βρίσκοµαι)
π.χ. κάι κα ρακχάντιας; = πού θα
συναντηθούµε;, αρακχί(ν)ντιλαµ
οπρά ντροµ = συναντηθήκαµε πάνω
στο δρόµο, κα ακχάντιας κάι
καβενάβα = θα συναντηθούµε στο
καφενείο (σ.α. εντοπίζοµαι)
συναντώ (µετβ. ρ.): αρακχάβ και
ρακχαβάβ και ακχαβάβ (κυριολ.
βρίσκω)
π.χ. αρακχλέµ λες σαρ τζαβ κάι
µπουκί = τον συνάντησα καθώς
πήγαινα στη δουλειά, σάντε ο Ντελ
τζανέλ σο κα ρακχαβάς ανγκλά
αµέ(ν)ντε = µόνο ο Θεός ξέρει τι θα
συναντήσουµε µπροστά µας (σ.α.
εντοπίζω, ανακαλύπτω)
συνάφι: (βλ. κοµπανία).
συνειδητοποιώ (µετβ. ρ.):
ακχιαράβ (= καταλαβαίνω,
κατανοώ).
π.χ. ακανά ακχιαρντά σο κερντά =
τώρα συνειδητοποίησε τι έκανε.
συνεννόηση: α(ν)νασσµάβα, η
π.χ. µπι α(ν)νασσµαβάκο νασστί
κερντόλ καγιά µπουκί = χωρίς
συνεννόηση δεν µπορεί να γίνει
αυτή η δουλειά.
(βλ. και συµφωνία).

συνεννοήσιµος (επίθ.):
α(ν)νασσµαλίο, -ΰκα
π.χ. α(ν)νασσµαλίο µανούςς =
συνεννοήσιµος άνθρωπος.
συνεννοούµαι (αµετβ. ρ.):
α(ν)νασσίαβ
π.χ. νασστί α(ν)νασσίαβ λέσα,
αβέρ πφενάβ µε, αβέρ πφενέλ βο =
δεν µπορώ να συνεννοηθώ µαζί
του, άλλα λέω εγώ, άλλα λέει
εκείνος.
συνέρχοµαι (αµετβ. ρ.):
κε(ν)ντιµέ-αβάβ
π.χ. κε(ν)ντινέ αβ. σο τζας τε κερές;
= σύνελθε. τι πας να κάνεις;
σύνεση: γκογκιαλιπέ, ο
Συνών. γκογκιαβεριπέ = λογική,
φρονιµάδα, σοφία.
Αντίθ. µπιγκογκιπέ = αµυαλιά.
συνεταιρίζοµαι (αµετβ. ρ.):
ορτάκο-κερντιάβ (= συνέταιρος
γίνοµαι).
συνεταίρισσα: (βλ. συνέταιρος, η).
συνεταιρισµός: ορτακλούκο, ο.
συνέταιρος: ορτάκο, ο
π.χ. λιά λε ορτάκο κάι µπουκί = τον
πήρε συνέταιρο στη δουλειά.
συνέταιρος, η: ορτακίνα και
ορτακίνκα, η (η γυναίκα που
µοιράζεται ή που έχει µοιραστεί τον
άνδρα κάποιας άλλης).
συνέταιρος, η: ορτάκα, η.
συνετός (άκλ. επίθ.): γκογκιαβέρ
(βλ. και λογικός, φρόνιµος,
γνωστικός).
π.χ. ο γκογκιαβέρ µανούςς καλέν ιν
κερέλ = ο συνετός άνθρωπος αυτά
δεν τα κάνει.
Συνών. γκογκιαλό = µυαλωµένος.
Αντίθ. µπιγκογκιαβέρ = ασύνετος,
µπιγκογκιάκο = ασύνετος, άµυαλος.
συνέχεια (α) (επίρρ.): σα και βίρα
π.χ. βίρα πουτσέλ µαν = συνέχεια
µε ρωτάει, βίρα παρές µανγκέλ =
συνέχεια λεφτά ζητάει, σα
αστάρντολ λέσα = συνέχεια τον
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πειράζει, σα βασικαρές = συνέχεια
φωνάζεις.
(βλ. σα στα λήµµατα όλο, όλος).
Αντίθ. ιτσ = ποτέ, καθόλου.
συνέχεια (β) (επίρρ.): έπντα και επ
π.χ. έπντα οπρά µά(ν)ντε τσχος η
ντοςς = συνέχεια επάνω µου ρίχνεις
το φταίξιµο, επ κατέ αβέλ =
συνέχεια εδώ έρχεται (βλ. και όλο
(β)).
συνεχώς: (βλ. συνέχεια).
συννεφιά: µπουλουτλούκο, ο.
συννεφιάζω (αµετβ. ρ.):
µπουλούτορα-πφερντιάβ (=
σύννεφα γεµίζω αµετβ)
π.χ. πφερντιλί-µπουλούτορα η
αβάβα, µπρουσσούµ κα ντελ =
συννέφιασε ο καιρός, θα βρέξει
συννεφιασµένος: (βλ. νεφελώδης).
σύννεφο: µπουλούτο, ο
π.χ. καλέ µπουλούτορα = µαύρα
σύννεφα, πφερντιλί η αβάβα
µπουλούτορα, µπρουσσούµ κα ντελ
= γέµισε ο καιρός (ουρανός)
σύννεφα, θα βρέξει.
συννεφώδης: (βλ. νεφελώδης).
συνεχής: (βλ. ασταµάτητος).
συνήθεια: αλϋσσµάκο, ο (σ.α.
µάθηση).
συνηθίζω (α) (αµετβ. ρ.):
αλϋσσίαβ (σ.α. µαθαίνω)
π.χ. τζι τε αλϋσσίαβ κατέ, µο γκι
κα ικλέλ = µέχρι να συνηθίσω εδώ,
η ψυχή µου θα βγει.
συνηθίζω (β): (βλ. µαθαίνω).
συνηθισµένος (άκλ. επίθ.):
αλϋσσΰκι και αλϋσσίκι
π.χ. αλϋσσΰκι σαν του τε χας
µαριπέ = συνηθισµένος είσαι εσύ
να τρως ξύλο.
(βλ. και µαθηµένος).
συννυφάδα (α): τΰρβα, η
π.χ. καγιά σι µι τΰρβα = αυτή είναι
η συννυφάδα µου.
συννυφάδα (β): ελτίκα, η.

συνοδεύω (µετβ. ρ.): νακχαβάβ (=
µετβ. περνώ, σ.α. καταπίνω,
ξεπερνώ, προσπερνώ)
π.χ. νακχάβ λε τζι κάι ο ντροµ =
συνόδεψέ τον µέχρι το δρόµο.
συνολάκι (ρούχων): (βλ. δίπλα).
συνοµήλικος (άκλ. επίθ.): ακράνι
π.χ. ακράνι σι βο µε τσχαβέσα =
συνοµήλικος είναι αυτός µε το γιο
µου (ως ουσ. ακράνι, ο, ακράνκα,
η).
συνοµιλία (α): ορµπισαριπέ, ο (σ.α.
µίληµα, συζήτηση).
συνοµιλία (β): κονουσσµάβα, η και
κονουσσµάκο, ο (σ.α. µίληµα,
οµιλία, συζήτηση, διάλογος)
π.χ. γεκ σαάτο ασταρντά λενγκί
κονουσσµάβα κάι τιλέφονο = µια
ώρα κράτησε η συνοµιλία τους στο
τηλέφωνο.
συνοµιλώ: (βλ. συζητώ,
κουβεντιάζω).
σύνορα (α): σινίρα, ε και σϋνΰρα, ε
(βλ. οµόηχο σινίρα = νεύρα (τα)).
σύνορα (β): σίνορα, ε.
σύνορο: σϋνΰρι και σινίρι, ο
(οµόηχο = νεύρο, νευρασθένεια).
συνταγή: ρετσέτα, η
π.χ. κάι η ρετσέτα κάι ντιά τουτ ο
ντοκτόρι; = πού είναι η συνταγή
που σου έδωσε ο γιατρός;
σύνταξη: αϊλούκο, ο (κυριολ.
µηνιάτικο)
π.χ. νι λατζάς κάι χαλάν κε
µαµιάκο αϊλούκο; = δεν ντρέπεσαι
που έφαγες της γιαγιάς σου τη
σύνταξη; (βλ. και επίδοµα, µισθός,
µηνιάτικο).
συντεχνία: (βλ. κοµπανία).
συντριβή: (βλ. ισοπέδωση).
συντρίβοµαι: (βλ. ισοπεδώνοµαι).
συντρίβω: (βλ. θρυµµατίζω,
ισοπεδώνω).
συντριµµένος: (βλ. ισοπεδωµένος).
σύντριψη: (βλ. ισοπέδωση).
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συντροφεύω (µετβ. ρ.): ντοστιπέκεράβ (= συντροφιά κάνω) και
ντοστλούκο-κεράβ (= συντροφιά
κάνω).
συντροφιά: ντοστιπέ και
ντοστλούκο, ο (σ.α.
συντροφικότητα).
συντροφικότητα: (βλ. συντροφιά).
σύντροφος: ντόστι, ο (σ.α.
εραστής).
συντρόφισσα, η: ντοστίνκα, η (σ.α.
εράστρια, η).
σύρµα: τέλι, ο
π.χ. πφά(ν)νταβ τελέσα = δένω µε
σύρµα, καρναλό τέλι = αγκαθωτό
σύρµα, τσαρένγκο τέλι = πιάτων
σύρµα
συρµατάκι: τελίσι, ο
π.χ. σανό τελίσι = ψιλό συρµατάκι.
συρµατένιος (επίθ.): τελέσκο, -ι.
συρµάτινος: (βλ. συρµατένιος).
συρµατόπλεγµα (αγκαθωτό):
καρναλό-τέλι, ο (= αγκαθωτό
σύρµα).
π.χ. κα τχαβ καρναλό-τέλι για τε να
τσχόνπες κατάρ ντουβάρα = θα
βάλω αγκαθωτό συρµατόπλεγµα
για να µην πηδάνε από τους
τοίχους.
συρταράκι: τσεκµετζαβίσα, η.
συρτάρι: τσέκµετζαβα, η και
τσεκµετζάβα, η
π.χ. α(ν)ντί τσέκµετζαβα σι ε παρέ
= µες στο συρτάρι είναι τα λεφτά.
σύρτης: φί(λ)λετζίκο, ο
π.χ. σΰρντε ο φί(λ)λετζίκο = τράβα
το σύρτη.
(υποκ.) φί(λ)λετζικίσι, ο.
συσκέψεις: γκόνγκορα, ε (σ.α.
κουτσοµπολιό).
σύσταση (το να συστήσει κανείς
κάποιον): πιντζανταριπέ, ο
Συνών. πιντζαριπέ = γνωριµία.
συστηµένος (µτχ.):
πιντζανταρντό,-ί.

συστήνοµαι (αµετβ. ρ.):
πιντζανταράµαν
π.χ. τζαβ, τε πιντζανταράµαν λέστε
= πάω, να του συστηθώ.
συστήνω (µετβ. ρ.): πιντζανταράβ
π.χ. τε πιντζανταράβ τουκέ µε πφά
= να σου συστήσω την αδερφή µου,
άβ, τε πιντζανταράβ τουκέ µε
νταντέ = έλα, να σου συστήσω τον
πατέρα µου.
συχνά: (βλ. πυκνός).
συχνός: (βλ. πυκνός).
σφαγείο: σάλανα, η
π.χ. κάι σάλανα κερέλ µπουκί µο
ντατ = στο σφαγείο δουλεύει ο
πατέρας µου.
σφαγµένος (µτχ.): τσχι(ν)ντό,-ί (=
κοµµµένος, κουρασµένος).
σφάζω (µετβ. ρ.): τσχινάβ (=
κόβω)
π.χ. τσχινάβ ο µπακρό = σφάζω το
πρόβατο.
σφαίρα: φιτσένκο, ο (σ.α. σκάγι)
Συνών. κρουσσούµο = βόλι,
µεταλλική µπίλια.
σφαλιάρα: (βλ. σκαµπίλι).
σφάλµα (α): ντοςς, η (σ.α.
φταίξιµο, ενοχή)
π.χ. µε τούτε νι ρακχαβάβ ντοςς =
εγώ σε σένα δεν βρίσκω σφάλµα.
σφάλµα (β): άλτι, ο
π.χ. µπαρό άλτι κερντάν! = µεγάλο
σφάλµα έκανες!
Συνών. ντοςς = φταίξιµο, ενοχή.
σφάξιµο: τσχινιπέ, ο (= κόψιµο).
σφεντόνα (από λάστιχο): λαστίκα,
η
π.χ. τσχόλας µπαρά ε λαστικάσα =
έριχνε πέτρες µε τη σφεντόνα.
(βλ. και λάστιχο).
σφήκα: µπού(µ)µπαλο, ο (κυριολ.
µέλισσα)
(βλ. και µέλισσα).
σφίγγοµαι (αµετβ. ρ.):
σϋκϋντισάααβ
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π.χ. σϋκϋντισάιλο µο γκι ακατέ,
µανγκάβ τε τζάβταρ = σφίχτηκε η
ψυχή µου εδώ, θέλω να φύγω.
σφίγγω (µετβ. ρ.): σϋκΰνταβ και
κικίνταβ
π.χ. σϋκΰντε η τσεσσµάβα τε να
τχάβντελ = σφίξε τη βρύση να µη
στάζει, κικίντεν µαν µε νεβέ
ποστάλια = µε σφίγγουν τα
καινούρια µου παπούτσια,
τφουλιλόµ ντα σϋκΰντελ µαν ο
πα(ν)τόλι = πάχυνα και µε σφίγγει
το παντελόνι.
(βλ. κικίνταβ στα λήµµατα στύβω,
στραγγίζω).
σφίγγω (αµετβ ρ.): (βλ.
σφίγγοµαι).
σφιγµένος (µτχ.): σϋκϋντι(ν)ντό,-ί,
κικιντινό,-ί και (άκλ. επίθ.)
σουκουντιµέ και κικιντιµέ.
σφίξιµο (α): σϋκϋντιπέ και
κικιντιπέ, ο
(κικιντιπέ σ.α. στύψιµο).
σφίξιµο (β): σϋκµάκο, ο
π.χ. σϋκµάκο µανγκέλ η βίντα =
σφίξιµο θέλει η βίδα.
σφίξιµο (γ) (µτφ.): σϋκϋ(ν)τία, η
(σ.α. άγχος)
π.χ. ασταρντά µαν σϋκϋ(ν)τία = µ’
έπιασε σφίξιµο.
σφιχτά: (βλ. σφιχτός).
σφιχτός (άκλ. επίθ. και επίρρ.):
σϋκΰ (σ.α. σφιχτά, π.χ. αστάρ σϋκΰ
= κράτα σφιχτά, σϋκΰ µτφ. =
τσιγκούνης-α, µπουτ σϋκΰ µανούςς
σαν = πολύ τσιγκούνης άνθρωπος
είσαι).
σφοδρός (επίθ.): ζουραλό,-ί (=
δυνατός)
π.χ. σαΐ ζουραλί µπαλβάλ σι καγιά!
= τι σφοδρός άνεµος είναι αυτός!
σφουγγαράκι (α): σουµκερίσι, ο
σφουγγαράκι (β): συµκερίσι, ο (το
υ προφ. όπως το γαλλικό u)
σφουγγαράς (α): σουµκερτζίο, ο
(θηλ. σουµκερτζίκα, η)

σφουγγαράς (β): συµκερτζίο, ο (το
υ προφ. όπως το γαλλικό u) (θηλ.
συµκερτζίκα, η (το υ προφ. όπως το
γαλλικό u))
σφουγγάρι (α): σουµκέρι, ο
π.χ. τσαρένγκο σουµκέρι =
σφουγγάρι για τα πιάτα.
σφουγγάρι (β): συµκέρι, ο (το υ
προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. κος λε ε συµκερέσα =
σκούπισέ το µε το σφουγγάρι.
σφουγγαρίζοµαι (αµετβ. ρ.):
κοσλιάβ και κοσλί(ν)ντιαβ (σ.α.
ξεσκονίζοµαι)
π.χ. τε κοσλί(ν)ντον σσουκάρ ε
µερντεφέα = να σφουγγαριστούν
καλά τα σκαλοπάτια.
σφουγγαρίζω (µετβ. ρ.): κοσάβ
π.χ. κοσάβ ο µπάνιο =
σφουγγαρίζω το µπάνιο.
(βλ. και σκουπίζω, ξεσκονίζω).
σφουγγάρισµα: κοσιπέ, ο
(βλ. και σκούπισµα, ξεσκόνισµα).
σφουγγαρισµένος (µτχ.): κοσλό,-ί
π.χ. κοσλό σι ο πάτοµα =
σφουγγαρισµένο είναι το πάτωµα.
(βλ. και σκουπισµένος,
ξεσκονισµένος).
σφουγγαρόπανο: κοσιµάσκοκοτόρ, ο
π.χ. κάι τχοντάν ε κοσιµάσκοκοτόρ; = πού έβαλες το
σφουγγαρόπανο;
σφραγίδα (α): µυύρι, ο (τα υ προφ.
όπως το γαλλικό u).
σφραγίδα (β): σφραγίδα, η
π.χ. σφραγίδα σι οπρά λίλ; =
σφραγίδα έχει πάνω το χαρτί;
σφραγίζω (α) (µετβ. ρ.): µυυρλέαβ
(τα υ προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. µυυρλέαβ ο λιλ = σφραγίζω το
χαρτί.
σφραγίζω (β) (µετβ. ρ.): σφραγίδατσχαβ (= σφραγίδα ρίχνω) και
µυύρι-τσχαβ (τα υ προφ. όπως το
γαλλικό u) (= σφραγίδα ρίχνω).
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σφραγίζω (γ) (µετβ. ρ.):
πφά(ν)νταβ (κυριολ. κλείνω µετβ.,
σ.α. δένω, φυλακίζω, βουλώνω,
κουµπώνω).
σφραγίζω (δ) (µετβ. ρ.):
πφερνταράβ (κυριολ. βάζω να
γεµίσει-ουν, κάνω να γεµίσει-ουν)
π.χ. τζαβ τε πφερνταράβ µο νταν =
πάω να σφραγίσω το δόντι µου
(σ.α. φορτίζω).
σφράγισµα (α): µυυρλεµέκο, ο (τα
υ προφ. όπως το γαλλικό u).
σφράγισµα (β) (δοντιού): πφεριπέ,
ο (κυριολ. γέµισµα)
π.χ. πφεριπέ µανγκέλ κι τχαρ =
σφράγισµα θέλει ο τραπεζίτης σου.
σφράγισµα (γ): πφα(ν)ντιπέ, ο
(κυριολ. κλείσιµο, σ.α. δέσιµο,
φυλακή, βούλωµα, κούµπωµα).
σφραγισµένος (άκλ. επίθ.):
µυυρλεµίσσι (τα υ προφ. όπως το
γαλλικό u)
π.χ. µυυρλεµίσσι σι ο λιλ =
σφραγισµένο είναι το χαρτί.
σφυράκι: τσοκανίσι, ο.
σφυρί (α): τσοκάνο και τσεκίτσι, ο
π.χ. ντέµαν ο τσοκάνο = δώσε µου
το σφυρί, τσαλάβ η σσάικα ε
τσεκιτσέσα = χτύπα το καρφί µε το
σφυρί.
σφυρί (β) (ξύλινο του γανωτή):
κοπάλ, ο.
σφύριγµα (α): σσολ, ο
(βλ. και βουή).
σφύριγµα (β): ιφλίκο, ο.
σφυρίζω (α) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
σσόλ-νταβ (=σφύριγµα δίνω)
π.χ. σσόλ-νταβ ε τζουκελέσκε =
σφυρίζω στον σκύλο.
(βλ. και βουΐζω).
σφυρίζω (β) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
ιφλίκο-νταβ (= σφύριγµα δίνω)
π.χ. νά ντε-ιφλίκο = µη σφυρίζεις.
σφυρίχτρα: ντιντίκο, ο (σ.α. κόρνα
οχήµατος).

σφυροκόπηµα: τσοκανέσατσαλαηπέ (= µε σφυρί χτύπηµα) και
τσεκιτσέσα-τσαλαηπέ, ο (= µε
σφυρί χτύπηµα).
σφυροκοπηµένος (µτχ.):
τσοκανέσα-τσαλαντό,-ί (= µε σφυρί
χτυπηµένος) και τσεκιτσέσατσαλαντό,-ί (= µε σφυρί
χτυπηµένος).
σφυροκοπώ (µετβ. ρ.): τσοκανέσατσαλαβάβ (= µε σφυρί χτυπώ) και
τσεκιτσέσα-τσαλαβάβ (= µε σφυρί
χτυπώ).
σχάρα: σκάρα, η
π.χ. οπρά σκάρα κα πεκάβ ε
κεφτάβε = πάνω στη σχάρα θα
ψήσω τους κεφτέδες, τχο ε
µανγκινά οπρά τοµαφιλέσκι σκάρα
= βάλε τα εµπορεύµατα πάνω στη
σχάρα του αυτοκινήτου.
σχέδιο (α): σκέδιο και σχέδιο, ο
π.χ. κα ικαλάβ τουκέ εκ σκέδιο ε
κχερέσκε κάι κα µορές κε γιακχά =
θα σου βγάλω ένα σχέδιο για το
σπίτι που θα τρίβεις τα µάτια σου.
σχέδιο (β): µπιτσίµι, ο (σ.α. σχήµα)
π.χ. ε κχερέσκο µπιτσίµι µπουτ
µπεε(ν)ντίµ = του σπιτιού το σχέδιο
πολύ άρεσα (βλ. και σχήµα).
σχέση: σχέσι, η
π.χ. νάι µαν σχέση καλέ
µανουσσέσα = δεν έχω σχέση µ’
αυτόν τον άνθρωπο.
σχήµα (α):σουλούπο, ο (βλ. και
σουλούπι).
σχήµα (β): µπιτσίµι, ο (σ.α. σχέδιο)
π.χ. κολέ τραπεζέσκο µπιτσίµι σας
τοπαρλάκι = εκείνου του τραπεζιού
το σχήµα ήταν στρογγυλό.
σχιµάδα: (βλ. σκισµή).
σχισµατιά: (βλ. σκισµή).
σχισµή: (βλ. σκισµή).
σχοινάκι (α): σσολορό, ο.
σχοινάκι (β): σιτζιµίσι, ο.
σχοινένιος (α) (επίθ.): σσολόσκο,-ι
και σσολέσκο,-ι.
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σχοινένιος (β) (επίθ.): σιτζιµέσκο,
-ι.
σχοινί (α): σσολό, ο
π.χ. σΰρνταβ ο σσολό = τραβάω το
σχοινί, κίνταβ ο σσολό = µαζεύω το
σχοινί.
σχοινί (β): σιτζίµι και σιτζίµο, ο
π.χ. µπουτ τφουλό σι καβά σιτζίµι
= πολύ χοντρό είναι αυτό το σχοινί.
σχολείο (α): σχολίο, ο
π.χ. τζαβ κάι σχολίο = πηγαίνω στο
σχολείο, τζαβ τε λαβ ε χουρντέν
κατάρ σχολίο = πάω να πάρω τα
παιδιά από το σχολείο.
σχολείο (β): µεκτέπο, ο
π.χ. κάι καβά µεκτέπο τζαβ µε = σ’
αυτό το σχολείο πηγαίνω εγώ.
(υποκ) µεκτεπίσι, ο.
σχολικός (α) (επίθ.): σχολιέσκο,-ι
π.χ. σχολιέσκι γιορτία = σχολική
εορτή.
σχολικός (β) (επίθ.): µεκτεπέσκο, ι
π.χ. µεκτεπέσκι τσά(ν)τα = σχολική
σάκα
σώζοµαι: (βλ. γλιτώνω (αµετβ.).
σώζω (µετβ. ρ.): κουρταρίαβ
π.χ. νασστί κουρταρίολ λε κχόνικ,
ε ντοκτόρα πφε(ν)ντέ κάι κα µερέλ
= δεν µπορεί να τον σώσει κανείς,
οι γιατροί είπαν πως θα πεθάνει.
(βλ. και γλιτώνω (µετβ.),
λυτρώνω).
σωθικά: γιλέ, ε (βλ. και σπλάχνα).
σωλήνας: σολίνα, η
π.χ. χουβάρντιλι ε πλι(ν)ντιριόσκι
σολίνα = τρύπησε του πλυντηρίου ο
σωλήνας.
σώµα (α): τένι, ο
π.χ. ε µανουσσέσκο τένι = το σώµα
του ανθρώπου.
σώµα (β): σόµα, ο και σόµα, η
π.χ. σίτουτ σσουκάρ σόµα = έχεις
ωραίο σώµα.
σωµατάκι: τενίσι, ο

σωµατοφύλακας: γιαβέρι, ο (σ.α.
υπερασπιστής, υποστηρικτής,
προστάτης, πρόµαχος, υπέρµαχος)
π.χ. καβά σι λεσκό γιαβέρι = αυτός
είναι ο σωµατοφύλακας του (θηλ.
γιαβέρκα, η).
σωµατώδης: (βλ. γίγαντας).
σωρός: σουρία, η
π.χ. πφε(ν)ντά µανγκέ γεκ σουρία
χοχαηµάτα = µου είπε ένα σωρό
ψέµατα, εκ σουρία τσαρέ χαλαντόµ
= ένα σωρό πιάτα έπλυνα.
σώσιµο: κουρταριπέ, ο και
κουρταρµάκο, ο
(βλ. και γλιτωµός, λυτρωµός).
σωσµένος (άκλ. επίθ.):
κουρταρµούσσι (σ.α. λυτρωµένος).
σωστά (επίρρ.): ντένκι
π.χ. µανγκάβ τε κερές ντένκι κι
µπουκί = θέλω να κάνεις σωστά τη
δουλειά σου, κο σαάτο νι τζαλ
ντένκι = το ρολόι σου δεν πηγαίνει
σωστά.
(βλ. και σωστός).
σωστός (άκλ. επίθ.): ντένκι
π.χ. εκ ντένκι όρµπα κατάρ κο µούι
ιν ικλέλ = µια σωστή κουβέντα από
το στόµα σου δεν βγαίνει, εκ ντένκι
µπουκί νασστί κερές = µια σωστή
δουλειά δεν µπορείς να κάνεις,
οπάςς µπουκιά νι κα κερές, ντένκι
µπουκί µανγκάβ = µισές δουλειές
δε θα κάνεις, σωστή δουλειά θέλω.
(βλ. και σωστά)
Αντίθ. γιανγκλΰσσι = λανθασµένος.
σωτηρία: κουρτουλµάκο, ο.
σώφρων (άκλ. επίθ. και επίρρ.):
γκογκιαβέρ και γκογκιαέρ (σ.α.
λογικός, λογικά)
π.χ. εκ γκογκιαβέρ µανούςς, καλέ
νι κερέλ = ένας σώφρων άνθρωπος,
αυτό δεν το κάνει.
Συνών. γκογκιαλό = µυαλωµένος.

