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Τ
ταβάνι: ταβάνο, ο
π.χ. µακχάβ ο ταβάνο = βάφω το
ταβάνι, τχάβντελ ο ταβάνο ε
µπρουσσουµέσταρ = στάζει το
ταβάνι από τη βροχή.
(υποκ.) ταβανίσι, ο.
ταγάρι: τράστα, η
π.χ. α(ν)ντί τράστα σι ο µαρνό =
µες στο ταγάρι είναι το ψωµί.
(υποκ.) τραστίσα, η.
ταγκό: τανγκό, ο
π.χ. κχελέλ τανγκό πε ροµνάσα =
χορεύει ταγκό µε τη γυναίκα του.
ταΐζοµαι (αµετβ. ρ.): παρβάρντιαβ
και παρµπάρντιαβ
π.χ. κατάρ καβά ντικιάνο
παρβάρντολ λενγκί ανάβα = απ’
αυτό το µαγαζί ταΐζεται η
οικογένειά τους (βλ. και τρέφοµαι).
ταΐζω (µετβ. ρ.): παρβαράβ,
παρµπαράβ και χα(ν)νταράβ
(χα(ν)νταράβ σ.α. τροφοδοτώ)
π.χ. χα(ν)νταράβ ε γκουρουβνέν =
ταΐζω τις αγελάδες, παρβαράβ ε
χουρντέ = ταΐζω το µωρό,
παρµπαράβ µε τζουκελέ = ταΐζω
τον σκύλο µου.
ταινία (κινηµατογραφική ή
τηλεοπτική): φίλιµι, ο
π.χ. κα(µ)µποένγκο φίλιµι =
καουµπόικη ταινία (γουέστερν),
νταρανό φίλιµι = ταινία τρόµου.
ταινιούλα (κινηµατογραφική ή
τηλεοπτική): φιλιµίσι, ο
τάισµα: παρβαριπέ, παρµπαριπέ
και χα(ν)νταριπέ, ο
(χα(ν)νταριπέ σ.α. τροφοδοσία)
π.χ. ε κχαϊνά µανγκέν χα(ν)νταριπέ
= οι κότες θέλουν τάισµα.
ταϊσµένος (µτχ.): παρµπαρντό,-ί,
χα(ν)νταρντό,-ί και παρβαρντό, -ί
π.χ. παρµπαρντό σι ο χουρντό =
ταϊσµένο είναι το µωρό.

Συνών. τσαϊλό = χορτάτος.
Αντίθ. µπιπαρµπαρντό = ατάιστος.
τάκος: τάκο, ο
π.χ. τχοντόµ ντούι τάκορα ταλάλ
τραπέζι, για τε να κχελέλ = έχω
βάλει δύο τάκους κάτω από το
τραπέζι, για να µην κουνιέται.
τακουνάκι: τακουνίσι, ο.
τακούνι: τακούνο, ο
π.χ. χαρνό τακούνο = χαµηλό
τακούνι, ουτσό τακούνο = ψηλό
τακούνι (πληθ. τακούνορα, ε).
τακτοποιηµένος (µτχ.):
λατσχαρντό, -ί (κυριολ.
καλυτερευµένος*) (σ.α.
βελτιωµένος, διορθωµένος,
γιατρεµένος, περιποιηµένος,
επιδιορθωµένος, έτοιµος)
Αντίθ. µπιλατσχαρντό =
ακαλυτέρευτος, ατακτοποίητος,
αβελτίωτος, αδιόρθωτος,
απεριποίητος, ανέτοιµος).
τακτοποίηση: λατσχαριπέ, ο (=
καλυτέρευση) (σ.α. βελτίωση,
διόρθωση, γιατρειά, επιδιόρθωση,
περιποίηση, ετοιµασία)
π.χ. λατσχαριπέ µανγκέν ε
µανγκινά = τακτοποίηση θέλουν τα
εµπορεύµατα.
τακτοποιώ (µετβ. ρ.): λατσχαράβ
(= καλυτερεύω µετβ.) (σ.α.
βελτιώνω, διορθώνω, γιατρεύω,
περιποιούµαι, ετοιµάζω)
π.χ. λατσχαράβ ε λουλουγκιά =
τακτοποιώ τα λουλούδια,
λατσχαράβ ε µανγκινά = τακτοποιώ
τα εµπορεύµατα, κα λατσχαράβ
τουτ µε = θα σε τακτοποιήσω
(τιµωρήσω, δείρω) εγώ.
ταλαίπωρος (επίθ.): ζαβα(λ)λίο, ούκα
π.χ. νασστίκ ασαϊά ιτσ α(ν)ντό πο
αγιάτο ο ζαβα(λ)λίο = δεν µπόρεσε
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να γελάσει καθόλου µες στη ζωή
του ο ταλαίπωρος (δηλ. να χαρεί
κάτι) (βλ. και καηµένος,
κακοµοίρης, δυστυχής).
ταλέντο: ταλέ(ν)ντο, ο
π.χ. σίλε µπουτ ταλέ(ν)ντο κάι
τόπα = έχει πολύ ταλέντο στην
µπάλα.
τάλιρο: παντζένγκο, ο και
παντζένγκι, η.
τάµα (α): τάµα, η
π.χ. κερντόµ τάµα µε χουρντέσκε
κάνα κα λατσχάρντολ, τε τσχινάβ
ντούι µπακρέ = το ’χω κάνει τάµα
για το παιδί µου, όταν καλυτερέψει,
να σφάξω δύο πρόβατα.
τάµα (β): αντάκο, ο
π.χ. αντάκο σας λε, ο(ν)ντάν
τσχι(ν)ντά ο µπακρό = το είχε τάµα,
γι’ αυτό έσφαξε το πρόβατο.
ταµείο: ταµίο, ο
π.χ. τζα κάι ταµίο, τε ποκινές =
πήγαινε στο ταµείο, να πληρώσεις.
ταµπέλα: ταµπέλα, η
π.χ. ιν ντικχές σο γιαζίορ η
ταµπέλα; = δεν βλέπεις τι γράφει η
ταµπέλα;
ταµπλάς: τάµπλα, η
π.χ. µελαλί σι η τάµπλα =
λερωµένος είναι ο ταµπλάς.
Συνών. σίνια και τεπσία = ταψί.
ταµπλό: ταµπλό, ο
π.χ. ε τοµαφιλέσκο ταµπλό κοσιπέ
µανγκέλ = του αυτοκινήτου το
ταµπλό σκούπισµα θέλει.
τανάλια:τανάλια και ντανάλια, η
π.χ. του λιάν η τανάλια; = εσύ
πήρες την τανάλια;
ταξί: τάκσι και τακσί, ο
π.χ. λιάν τιλέφονο τακσέσκε; =
πήρες τηλέφωνο για ταξί;
ταξιδεύω (α) (αµετβ. ρ.): ντροµτζαβ (= δρόµο πηγαίνω)
π.χ. κα τζαβ-ντροµ αβγκιέ = θα
ταξιδέψω σήµερα.

ταξιδεύω (β) (αµετβ. και µετβ.
ρ.): λανταβάβ (σ.α. φορτώνω,
µετακοµίζω)
π.χ. σόσα κα λανταβές; = µε τι θα
ταξιδέψεις;
ταξίδι (α): ντροµ, ο (= δρόµος)
π.χ. (ευχή σε ταξιδιώτη) λατσχό
ντροµ τε αβέλ τουτ = καλό ταξίδι
να έχεις.
ταξίδι (β): λανταηπέ, ο (σ.α.
φόρτωµα, µετακόµιση)
π.χ. τζάβταρ λανταηµάσκε = φεύγω
για ταξίδι.
ταξιτζής: τακσιτζίο, ο
π.χ. λακό ροµ σι τακσιτζίο = ο
άντρας της είναι ταξιτζής.
τάπα: τάπα, η (µτφ. κοντοστούπης,
-α).
ταπεινωµένος (µτχ.):
λατζανταρντό,-ί (βλ. και
ντροπιασµένος).
ταπεινώνω (µετβ. ρ.):
λατζανταράβ (κυριολ. ντροπιάζω)
π.χ. λατζανταρντάς µαν ανγκλά
σάορε(ν)ντε α(ν)ντί καβενάβα = µε
ταπείνωσε µπροστά σε όλους µες
στο καφενείο.
(βλ. και ντροπιάζω, προσβάλλω,
εξευτελίζω).
ταπείνωση: λατζανταριπέ, ο
(κυριολ. ντρόπιασµα)
(βλ. και προσβολή, εξευτελισµός).
ταπετσαρία: ταπετσαρία, η
π.χ. νακχανταρντόµ νεβί
ταπετσαρία κάι µο τοµαφίλι =
πέρασα καινούρια ταπετσαρία στο
αυτοκίνητό µου.
ταραχή: ιζντραηπέ, ο
π.χ. ασταρντάς µαν ιζντραηπέ καλέ
σσεέσα κάι ντικχλόµ = µε έπιασε
ταραχή µ’ αυτό το πράγµα που είδα.
(βλ. και τρεµούλα, ρίγος).
ταραχοποιός: (βλ. σαµατατζής).
τατουάζ: τατουάζι και τατουάζ, ο.
ταυράκι: γκουρουβορό, ο.
ταυρίσιος (επίθ.): γκουρουβανό,-ί
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π.χ. γκουρουβανέ σσινγκά =
ταυρίσια κέρατα.
(βλ. και βοδινός).
ταύρος: γκουρούβ, ο
π.χ. (φράση) τσχουτάς-πες οπρά
λέστε σαρ γκουρούβ = όρµησε
πάνω του σαν ταύρος.
( βλ. και βόδι).
ταυτότητα (αστυνοµική):
ταφτότιτα και ταφτότα, η
π.χ. χασαρντόµ µι ταφτότα = έχασα
την ταυτότητά µου.
ταφή: πραχοσαριπέ, ο
(βλ. και θάψιµο).
ταφικός (επίθ.): πραχοσαριµάσκο,
-ι
π.χ. πραχοσαρισµάσκε αντέτορα =
ταφικά έθιµα.
τάφος: λιµόρι, ο
(βλ. και µνήµα).
τάχα (επίρρ.): χάι
π.χ. χάι πφε(ν)ντά κάι κα αβέλ, αµά
µε ιν πακιάβ λε = τάχα είπε ότι θα
’ρθεί, αλλά εγώ δεν τον πιστεύω
(βλ. και δήθεν).
ταχέως: (βλ. γρήγορα).
ταχυδροµείο: ποστανάβα, η
π.χ. τζαβ κάι ποστανάβα = πάω στο
ταχυδροµείο.
ταχυδροµικός (επίθ.):
ποσταναβάκο, -ι.
ταχυδρόµος: πόστατζίο, ο
π.χ. νι νακχλό καγιά αφτάβα ο
πόστατζίο = δεν πέρασε αυτή την
εβδοµάδα ο ταχυδρόµος.
ταχύς: (βλ. σβέλτος, γρήγορος).
ταχύτητα (ο λεβιές): τακίτα, η
ταχύς: (βλ. σβέλτος, γρήγορος).
ταψάκι: σινιίσα και τεπσιίσα, η.
ταψί: σίνια και τεπσία, η
π.χ. χαλαβάβ η σίνια = πλένω το
ταψί, κιρνί σι καγιά τεπσία; = δικό
σου είναι αυτό το ταψί;
τεκές (µουσουλµανικό
µοναστήρι): τεκιάβα, η
(υποκ.) τεκιαβίσα, η.

τέκνο: χουρντό, ο (= παιδί, µωρό)
π.χ. καζόµ χουρντέ σίτουτ; = πόσα
τέκνα έχεις;
τελάρο: τελάρο, ο
π.χ. κι(ν)ντά ντούι τελάρε ντοµάτε
= αγόρασε δύο τελάρα ντοµάτες.
τελείωµα (α): µπιτιρµέκο, ο
Αντίθ. µπασσλαµάκο = αρχίνισµα,
έναρξη.
τελείωµα (β): µπιτισαριπέ, ο.
τελειωµένος (α) (άκλ. επίθ.):
µπιτίκι και µπιτιρµίσσι
π.χ. άµα νι ντικχάβ µπιτίκι µπουκί,
νι ποκινάβ = αν δεν δω τελειωµένη
δουλειά, δεν πληρώνω.
(σ.α. ληγµένος).
Αντίθ. µπασσλαµούσσι =
αρχινισµένος.
τελειωµένος (β) (µτχ.):
µπιτισαρντό, -ί.
τελειωµός (α): µπιτµέκο, ο
π.χ. µπιτµέκο νάι κάι καλά τσεκίε =
τελειωµό δεν έχουν αυτά τα
βάσανα.
(σ.α. λήξη)
τελειωµός (β): µπιτιπέ, ο.
τελειώνω (α) (µετβ. ρ.): µπιτιρίαβ
π.χ. µπιτιρντίµ µι µπουκί =
τελείωσα τη δουλειά µου, τε
µπιτιρίαβα, κ’ αβάβ = αν τελειώσω,
θα έρθω.
Αντίθ. µπασσλάιαβ = αρχίζω.
τελειώνω (β) (µετβ. ρ.):
µπιτισαράβ.
τελειώνω (α) (αµετβ. ρ.): µπιτίαβ
π.χ. µπι(τ)τί η ζουµί = τελείωσε το
φαγητό, µπι(τ)τιλέρ ε παρέ =
τελειώσανε τα λεφτά.
(σ.α. λήγω).
τελειώνω (β) (αµετβ. ρ.):
µπιτισάαβ και µπιτισάβαβ.
τελείως: (βλ. εντελώς).
τελειωτικός (επίθ.): µπιτιριµάσκο,
-ι.
τελευταία (επίρρ.): σονου(ν)ντά
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π.χ. σονου(ν)ντά του κα κερντόςπισσµάνο = τελευταία εσύ θα
µετανιώσεις, σονου(ν)ντά αβιλόµ
µε = τελευταία ήρθα εγώ,
σονου(ν)ντά κιαρλίο του του
ικλιλάν = τελευταία κερδισµένος
εσύ βγήκες.
τελευταίος (α) (επίθ.):
σονουντζίο,-ούκα
π.χ. αβγκιέ σι λεσκό σονουντζίο
γκιβέ, τχάρα κα τζάλταρ = σήµερα
είναι η τελευταία του µέρα, αύριο
θα φύγει.
Αντίθ. γεκουτνό = πρώτος
τελευταίος (β) (επίθ.): ενπαλουτνό, -ί και εν-παλικνό, -ί (εν =
πιο, παλουτνό και παλικνό =
πισινός)
π.χ. ο εν-παλουτνό κχερ σι µε
νταντέσκο = το τελευταίο σπίτι
είναι του πατέρα µου.
τέλος: σόνι, ο
π.χ. νάι σας λατσχό ο σόνι ε
φίλιµέσκο, νι µπεε(ν)ντίµ λε = δεν
ήταν καλό το τέλος της ταινίας, δε
µου άρεσε.
(σ.α. κατάληξη).
τελώ (µετβ. ρ.): κεράβ (= κάνω,
φτιάχνω µετβ., δηµιουργώ,
διαπράττω, πράττω)
π.χ. κάι κερντάν κε τσχαβέσκο
µπιάβ; = πού τέλεσες το γάµο του
γιου σου;
τελωνειακός (επίθ.):
γκυµυρικέσκο,-ι (τα υ προφέρονται
όπως το γαλλικό u)
π.χ. γκυµυρικέσκο κο(ν)τρόλι =
τελωνειακός έλεγχος.
τελωνείο: γκυµυρίκο, ο (τα υ
προφέρονται όπως το γαλλικό u).
τελώνης: γκυµυρικτσίο, ο (τα υ
προφέρονται όπως το γαλλικό u).
τεµαχίζοµαι: (βλ. κοµµατιάζοµαι).
τεµαχίζω (µετβ. ρ.): τσχινγκιαράβ
π.χ. τσχινγκιαράβ ο µας = τεµαχίζω
το κρέας.

(βλ. και κοµµατιάζω)
τεµάχιο: παρτσάβα, η (= κοµµάτι)
π.χ. καζόµ παρτσάβε λιάν; = πόσα
τεµάχια πήρες;
(βλ. και κοµµάτι).
(υποκ.) παρτσαβίσα, η.
τεµάχισµα: τσχινγκιαριπέ, ο
(βλ. και κοµµάτιασµα).
τεµαχισµένος (µτχ.):
τσχινγκιαρντό,-ί
(βλ. και κοµµατιασµένος).
τέµενος: τεµενάβα, η.
τεµπέλης (επίθ.): κχα(ν)ντινό,-ί
(σ.α. βροµιάρης)
π.χ. τζα κερ µπουκί, µο
κχα(ν)ντινέα, σαστό γκιέ να µπεςς
κχερέ = πήγαινε να δουλέψεις, ρε
τεµπέλη, όλη την ηµέρα µην
κάθεσαι σπίτι.
Αντίθ. µπουκιαρνό = εργατικός.
τεµπελιά: κχα(ν)ντινιπέ, ο
π.χ. (φράση µτφ.) κατάρ ο µπουτ
κχα(ν)ντινιπέ νασστί βάζντελ πε
τσανγκά = από την πολλή τεµπελιά
δεν µπορεί να σηκώσει τα πόδια
του. (κχα(ν)ντινιπέ σ.α. βροµιά,
κχά(ν)νταβ = βροµώ (αµετβ.),
µυρίζω)
Αντίθ. µπουκιαρνιπέ =
εργατικότητα.
τεµπελιάζω (αµετβ. ρ.):
κχα(ν)ντινιπέ-κεράβ (= τεµπελιά
κάνω)
π.χ. κερ εµπούκα µπουκί, να κερκχα(ν)ντινιπέ = κάνε λίγη δουλειά,
µην τεµπελιάζεις.
τενεκές: τενεκιάβα, η
π.χ. κιραλέσκι τενεκιάβα = τενεκές
τυριού.
τέντα: τέ(ν)τα και τέ(ν)ντα, η
π.χ. µπρουσσούµ κα ντελ, τε
ουτσχαρές ε µανγκινά ε τε(ν)τάσα =
θα βρέξει, να σκεπάσεις τα
εµπορεύµατα µε την τέντα.
τέντωµα (α): ινζαριπέ, ο
(βλ. και στήσιµο).
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τέντωµα (β): νταρτισαριπέ και
νταρτµάκο, ο.
τεντωµένος (α) (µτχ.): ινζαρντό,-ί.
τεντωµένος (β) (µτχ.):
νταρτισαρντό, -ί.
τεντώνοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
ινζαράµαν (µέση διάθεση).
τεντώνοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
νταρτισαράµαν και νταρτίαµαν
(µέση διάθεση).
τεντώνω (α) (αµετβ. ρ.):
ινζάρντιαβ (παθητική διάθεση).
τεντώνω (β) (αµετβ. ρ.):
νταρτισάαβ (παθητική διάθεση).
τεντώνω (α) (µετβ. ρ.): ινζαράβ
π.χ. ινζαράβ ο σσολό = τεντώνω το
σχοινί, ινζαράβ µε βαστά =
τεντώνω τα χέρια µου.
(βλ. και στήνω).
τεντώνω (β) (µετβ. ρ.):
νταρτισαράβ και νταρτίαβ
π.χ. νταρτίαβ η λαστίκα = τεντώνω
το λάστιχο.
τεράστιος (επίθ.): γκαέτ-µπαρό,-ί
(= υπέρ µεγάλος)
π.χ. γκαέτ-µπαρό κχερ = τεράστιο
σπίτι, γκαέτ-µπαρό κοπάτσι =
τεράστιο δέντρο.
τερλίκι: τέρλικο, ο
(πληθ. τερλίκορα και τέρλιτσα, ε)
π.χ. κι(ν)ντόµ µε ροµνάκε τέρλιτσα
= αγόρασα για τη γυναίκα µου
τερλίκια.
τερµατοφύλακας: καλετζίο, ο
τερτίπι: τερτίπο, ο και τερτίπι, ο
π.χ. σαβέ τερτίπορα σι καλά κάι
κερές; = τι τερτίπια είναι αυτά που
κάνεις;, εκχέ µπορά, άµα νάι λα
κχερέσκο τερτίπο, βόι µπορί νάι =
µια νύφη, αν δεν έχει τερτίπι
σπιτιού (αν δεν ξέρει από
νοικοκυριό), αυτή νύφη δεν είναι.
τέσσερα (άκλ. απόλ. αριθµητ.):
ισστάρ
π.χ. ισστάρ πφαµπαϊά = τέσσερα
µήλα.

τεσσαρακοστός (τακτικό
αριθµητ., επίθ.):
ισσταρντεσσουτνό, -ί.
τεταρτάκι: τσιρεκίσι, ο
π.χ. µπεκλέ ζάλακ, α(ν)ντέ γεκ
τσιρεκίσι κα ιρισάβαβ = περίµενε
λίγο, σε ένα τεταρτάκι θα γυρίσω.
τέταρτο: τσιρέκο, ο
π.χ. τσχιν µανγκέ γεκ τσιρέκο
κιράλ = κόψε µου ένα τέταρτο τυρί.
τέταρτος (τακτ. αριθµητ., επίθ.):
ισσταρουτνό,-ί.
τέτοιος (αντων.): γκασαβό, -ί,
γκασαό, -ί, γκαντισαβό, -ί και
γκαντισαό, -ί
π.χ. κι(ν)ντόµ µε ντα γκασαβί
α(ν)τεράβα = αγόρασα κι εγώ
τέτοιο πουκάµισο, γκαντισαβέ
όρµπε ιν πφενί(ν)ντον = τέτοια
λόγια δε λέγονται, γκασαό
πα(ν)τόλι σι µά(ν)ντα = τέτοιο
παντελόνι έχω κι εγώ.
Συνών. αϊνί = όµοιος, ίδιος.
Αντίθ. αβέρτουρλι = αλλιώτικος,
διαφορετικός.
τετράδιο: ντεφτέρι, ο (σ.α. βιβλίο).
τετρακόσια (άκλ. απόλ.
αριθµητ.): ισστάρσσελ.
τετράµηνος (επίθ.):
ισσταρετσχονένγκο,-ι.
τετραπέρατος (επίθ.): γκαέτµπουτζανγκλό,-ί
π.χ. γκαέτ-µπουτζανγκλό σι λεσκό
τσχαβό = τετραπέρατος είναι ο γιος
του.
(κυριολ. υπέρ πολύξερος).
τετράπορτος (α) (επίθ.):
ισσταρέουνταρένγκο,-ι
π.χ. ισσταρέουνταρένγκο
τροµοφίλι = τετράπορτο
αυτοκίνητο.
τετράπορτος (β) (επίθ.):
ισσταρέκαπουένγκο, -ι.
τέχνασµα: (βλ. επινόηση).
τέχνη (α): ζαναάτι, ο (σ.α.
επάγγελµα)
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π.χ. (φράση) σόσκο ζανάατι ντα τε
τζανέλ ο µανούςς, λατσχό σι =
όποια λογής τέχνη και να ξέρει ο
άνθρωπος, καλή είναι (βλ. και
επάγγελµα (β)).
τεχνίτης: (βλ. µάστορας).
τεχνίτης (µαθητεύοµενος):
τσιράκο, ο (βλ. και τσιράκι).
τεχνίτης (τσεκουριών): τοβερτζίο,
ο.
τζάκι: οτζάκο, ο και τζάκι, ο
π.χ. σίλε οτζάκο κάι λεσκό κχερ =
έχει τζάκι στο σπίτι του.
τζαµάκι: τζαµίσι, ο.
τζαµαρία: τζαµαρία και
τζαµακαρία, η
π.χ. ε χουρντέ πφαγκλέ η τζαµαρία
ε τοπάσα = τα παιδιά έσπασαν την
τζαµαρία µε την µπάλα.
τζαµένιος (επίθ.): τζαµέσκο, -ι.
τζάµι: τζάµο και τζάµι, ο
π.χ. κον πφαγκλάς ο τζάµο ε
ουνταρέσκο; = ποιος έσπασε το
τζάµι της πόρτας;, κος ε τζάµορα =
σκούπισε τα τζάµια.
τζαµί: τζαµία, η.
τζαµπατζής: αβά(ν)τατζίο, ο
π.χ. αβά(ν)τατζίο σι ο πφιρνορό! =
τζαµπατζής είναι ο πονηρούλης!
τζαµπατζού: αβά(ν)τατζίκα και
αβά(ν)τατζΰκα, η.
τζαµωτός: (βλ. τζαµένιος).
τζατζίκι: τζατζίκι, ο
π.χ. λε µανγκέ ζάλακ τζατζίκι =
πάρε µου λίγο τζατζίκι.
τζερεµές: τζερεµάβα, η
π.χ. τζερεµάβα σαν, νασστί
µπετζερίος κχάντσικ = τζερεµές
(ανίκανος, άχρηστος) είσαι, δεν
µπορείς να καταφέρεις τίποτα, κάι
ρακχαντάν καβά τζερεµάβα
ροµαφίλι! = πού βρήκες αυτό το
τζερεµέ (διαλυµένο, παµπάλαιο)
αυτοκίνητο! κιρνέ τζερεµάβε, µε κα
ποκινάβ λεν; = τους δικούς σου

τζερεµέδες (τις ζηµιές που κάνεις)
εγώ θα τους πληρώνω;
Συνών. τσχορντό = ρηµαγµένος,
διαλυµένος, χυµένος.
τζερτζελές: τζερτζελάβα, η
π.χ. νάι σανάς κατέ τε τνικχέσας
σαί τζερτζελάβα σας αµέν ιρακί η
ρατ = δεν ήσουν εδώ να έβλεπες τι
τζερτζελέ είχαµε χθες το βράδυ.
τζογαδόρος: κουµαρτζίο, ο, θηλ.
κουµαρτζίκα, η.
τζόγος: κουµάρι, ο
π.χ. χασαρντά σα πε παρέ κάι
κουµάρι = έχασε όλα τα λεφτά του
στον τζόγο.
τζουρτζούνα: τζουρτζούνα, η
π.χ. µπαρί τζουρτζούνα σι καλέστε
= µεγάλη τζουρτζούνα (πλάκα)
υπάρχει σ’ αυτόν (έχει αυτός).
τηγανάκι: ταβίσα, η.
τηγανητός (επίθ.): πεκό,-ί
π.χ. πεκέ πατάτε = τηγανητές
πατάτες.
(βλ. και ψηµένος).
τηγάνι: τάβα, η
π.χ. χαλαβάβ η τάβα = πλένω το
τηγάνι.
τηγανίζω (α) (µετβ. ρ.): πεκάβ
π.χ. πεκάβ ε αρνέ = τηγανίζω τα
αβγά, πεκάβ ε µατσχέ = τηγανίζω
τα ψάρια, πεκάβ πατάτε = τηγανίζω
πατάτες.
(βλ. και ψήνω).
τηγανίζω (β) (ενεργ. διαµ.ρ.):
πεκλαράβ και (επιτατ.ενεργ.διαµ.ρ.)
πεκλανταράβ (= βάζω να τηγανίσειουν, βάζω να ψήσει-ουν)
π.χ. κα πεκλανταράβ µανγκέ κάι µι
ροµνί ισστάρ αρνέ = θα βάλω τη
γυναίκά µου να µου τηγανίσει
τέσσερα αβγά, κα πεκλαράβ λατέ ο
µας = θα τη βάλω να ψήσει το
κρέας (πεκλαρντό, -ί µτχ. =
τηγανισµένος, ψηµένος, πεκλαριπέ,
ο, ρηµατ. ουσ. = τηγάνισµα,
ψήσιµο).
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τηγάνισµα: πεκιπέ, ο
(βλ. και ψήσιµο).
τηγανισµένος: (βλ. τηγανητός).
τηγανιστός: (βλ. τηγανητός).
τηλεόραση: τιλεόρασι, η
π.χ. α(ν)ντό κχερ σι, τιλεόρασι
ντικχέλ = µες στο σπίτι είναι,
τηλεόραση βλέπει.
τηλεσκόπιο: µπιλµπίλι, ο
(βλ. και κιάλι).
(βλ. οµόηχο µπιλµπίλι = αηδόνι).
τηλέφωνο: τιλέφονο, ο
π.χ. γιαζ λεσκό τιλέφονο = γράψε
το τηλέφωνό του, σίτουτ τιλέφονο
κάι κο κχερ; = έχεις τηλέφωνο στο
σπίτι σου;
τηλεφωνώ (αµετβ. και µετβ. ρ.):
τιλέφονο-λαβ (= τηλέφωνο παίρνω)
π.χ. κα λαβ τουκέ τιλέφονο τχάρα
= θα σου τηλεφωνήσω αύριο.
τι (άκλ. ερωτηµ. αντων.): σο
π.χ. σο κερές; = τι κάνεις;, σο
µανγκές; = τι θέλεις;, σο κερντιλό;
= τι έγινε;, σο πφε(ν)ντάν; = τι
είπες;
(σο σ.α. µόλις, ό,τι).
τι (ως θαυµαστικό): σαό,-ί και
σαβό,-ί
π.χ. σαό µπαρό κχερ! = τι µεγάλο
σπίτι!, σαβί σσουκάρ τσχορί! = τι
ωραία κοπέλα!
(βλ. και ερωτηµ. αντων. ποιος).
τι (λογής, είδους): σόσκο,-ι
π.χ. σόσκο κιράλ µανγκές; = τι
λογής τυρί θέλεις;
τιµή (για πρόσωπο): ναµούζι, ο
π.χ. µε νι λατζανταράβ µο ναµούζι
= εγώ δεν ντροπιάζω την τιµή µου.
τιµή (για πράγµατα): φιάτο, ο και
φιάτι, ο
π.χ. σαβό σι ο φιάτο καλέ
τοµαφιλέσκο; = τι τιµή έχει αυτό το
αυτόκίνητο;, φουλάρ εµπούκα ο
φιάτο = κατέβασε λίγο την τιµή.
τίµιος (επίθ.): ναµουζλίο,-ούκα

π.χ. ναµουζλίο µανούςς σι = είναι
τίµιος άνθρωπος.
(βλ. και σεµνός)
τιµιότητα: (βλ. τιµή (για
πρόσωπο)).
τιµολόγιο: τιµολόγιο, ο
π.χ. τσχι(ν)ντάς τουκέ τιµολόγιο ε
µανγκινένγκε κάι λιάν; = σου έκοψε
τιµολόγιο για τα εµπορεύµατα που
πήρες;
τιµόνι: ντιµένο και τιµόνι, ο
π.χ. ασταράβ ο ντιµένο = κρατάω
το τιµόνι, τσχιν ο ντιµένο τσατσέ =
κόψε (στρίψε) το τιµόνι δεξιά.
τίναγµα: κινισαριπέ, ο
π.χ. πφερντιλέ ε σοµπάκε µπορίε,
κινισαριπέ µανγκέν = γέµισαν τα
µπουριά της σόµπας, τίναγµα
θέλουν.
τιναγµένος (µτχ.): κινισαρντό,-ί
π.χ. κινισαρντέ σι ε κουβέρτε =
τιναγµένες είναι οι κουβέρτες.
τινάζοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
κινισαράµαν.
τινάζοµαι (β): (βλ. αναπηδώ (β)).
τινάζω (µετβ. ρ.): κινισαράβ
π.χ. κινισαράβ ε πατέ = τινάζω τα
ρούχα, κινισαράβ ε κιλίµορα =
τινάζω τα χαλιά, κινισαράβ ε
κουβέρτε = τινάζω τις κουβέρτες.
τίποτα (άκλ. αόρ. αντων.):
κχάντσικ (σ.α. κάτι, βλ. και κάτι)
π.χ. σι κχάντσικ τε χαβ; = έχει
τίποτα να φάω;, νι λιόµ λεσκέ
κχάντσικ = δεν του πήρα τίποτα, νι
κερντιλό κχάντσικ = δεν έγινε
τίποτα, νασστί κερές κχάντσικ =
δεν µπορείς να κάνεις τίποτα,
µανγκές αβέρ κχάντσικ; = θέλεις
τίποτα άλλο;
τιποτένιος (επίθ.): κχαντσικανό,-ί
π.χ. κχαντσικανό µανούςς =
τιποτένιος άνθρωπος.
τοίχος: ντουβάρι, ο
π.χ. µακχάβ ε ντουβάρα = βάφω
τους τοίχους, τε να ασσουνέσα µαν
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ακανά, κ’ αβέλ γεκ γκιβέ κάι κα
τσαλαβές κο σσορό κάι ντουβάρι =
αν δε µ’ ακούσεις τώρα, θα ’ρθει
µια µέρα που θα χτυπάς το κεφάλι
σου στον τοίχο.
(υποκ.) ντουβαρίσι, ο.
τοιχόχαρτο: ντουβαρένγκο-λιλ, ο
(= τοίχων χαρτί).
τοκίζοµαι (αµετβ. ρ.): τόκο-λαβ (=
τόκο παίρνω)
π.χ. µουκλά ε παρέ κάι µπάνκα, τε
λεν-τόκο = άφησε τα χρήµατα στην
τράπεζα, να τοκίζονται.
τοκίζω (µετβ. ρ.): τόκο-τχαβ (=
τόκο βάζω).
τόκος: τόκο, ο
π.χ. τε ποκινέσα νταά ανγκλέ, κα
φουλέλ ο τόκο = αν πληρώσεις πιο
µπροστά, θα κατεβεί ο τόκος.
τολµηρός: (βλ. θαρραλέος,
άφοβος).
τοµάρι: µορκχί, η (= δέρµα, πετσί,
δορά)
π.χ. ε γκουρουβέσκι µορκχί σι
τφουλί = του βοδιού η δορά είναι
χοντρή.
τονωµένος (µτχ.): τζου(ν)νταρντό,ί (= ζωντανεµένος, τζου(ν)ντό =
ζωντανός)
Συνών. ζουραρντό και
ζουρανταρντό = δυναµωµένος.
τονώνοµαι (αµετβ. ρ.):
τζου(ν)ντιάβ (= ζωντανεύω
(αµετβ.))
Συνών. ζουράβαβ = δυναµώνω
αµετβ.
τονώνω (µετβ. ρ.): τζου(ν)νταράβ
(= ζωντανεύω (µετβ.))
Συνών. ζουρανταράβ = δυναµώνω
µετβ.
τόνωση: τζου(ν)νταριπέ, ο (=
ζωντάνεµα)
Συνών. ζουρανταριπέ = δυνάµωµα.
τόξο: τόνκσο, ο
τόπι: τόπα, η
(βλ. και µπάλα, ποδόσφαιρο)

τοποθετηµένος (επίθ.): τχοντό,-ί
(βλ. και βαλµένος) και
τχοντι(ν)ντό, -ί
(βλ. οµόηχο τχοντό = πλυµένος).
Αντίθ. µπιτχοντό = ατοποθέτητος.
(οµόηχο µπιτχοντό = άπλυτος).
τοποθέτηση: τχοηπέ και τχοντιπέ,
ο
(βλ. οµόηχο τχοηπέ = πλύσιµο).
τοποθετούµαι (αµετβ. ρ.):
τχοντιάβ και τχοντί(ν)ντιαβ
π.χ. σαρ κα τχοντόλ ο καςς κατέ; =
πώς θα τοποθετηθεί το ξύλο εδώ;,
ζόρι κα τχοντί(ν)ντολ = δύσκολα θα
τοποθετηθεί.
τοποθετώ (µετβ. ρ.): τχαβ
π.χ. τχαβ ε µανγκινά οπρά ράφορα
= τοποθετώ τα εµπορεύµατα πάνω
στα ράφια.
(βλ. και βάζω).
(βλ. οµόηχο τχαβ = πλένω,
κλωστή).
τόπος: τχαν, ο
π.χ. ντουρέ τχανέστε γκελό = σε
µακρινό τόπο πήγε, (ποίηµα Γ.
Αλεξίου «ντα λατζάιλο ο Ροµ» (=
και ντράπηκε ο Τσιγγάνος)) πιρό
τχαν µανγκλέ τε κερέν, αµά κάι
ντικχλέ λεν, ντροµ ντιέλεν, µπουτέ
µπροσσέ(ν)ντε πφιρανταρντέλεν, πε
βαστά πουταρντέ, ανγκάλι
µανγκένας, αµά κχάντσικ, κχόνικ,
νταά ασσουγκιαρέν. Αρµαϊ(ν)ντέ ε
Ντεβλέσταρ λενγκό αλάβ τχοντέ, τε
πφενές, βον µανουσσά νάι σας, ντα
ακ, σαρ λατζάιλο ο Ροµ τε πφενέλ
βόντα κάι σι µανούςς! = δικό τους
τόπο θέλανε να φτιάξουνε
(χτίσουνε), µα όπου τους είδανε
δρόµο τους δώσανε (διώξανε), σε
πολλά χρόνια (πολλούς αιώνες)
τους περπατήσανε (ανάγκασαν να
περπατήσουνε), τα χέρια τους
ανοίξανε (απλώσανε), αγκαλιά
ζητούσανε, µα τίποτε, κανείς,
ακόµα περιµένουν. Καταραµένους
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απ’ το Θεό τους ονοµάσανε, λες κι
αυτοί άνθρωποι δεν ήτανε
και να πώς ντράπηκε ο Γύφτος
(Τσιγγάνος) να πει κι αυτός ότι
είναι άνθρωπος!
(τχαν σ.α. µέρος, θέση, οικόπεδο,
περιοχή, χώρος).
(υποκ.) τχανορό, ο.
τοσοδούλης (επίθ.):
γκαντιµπορορό,-ί και
γκαντικινορό,-ί
π.χ. γεκ γκαντιµπορορό
τζουκελορό τρασσαντάς τουτ; = ένα
τοσοδούλικο σκυλάκι σε φόβισε;
τόσος (άκλ. δεικτ. αντων.):
γκαντιµπόρ, καντιµπόρ γκαντικίν
π.χ. γκαντικίν εκχόλ τούκε; = τόσο
σου φτάνει;, γκαντιµπόρ µπαρό σι;
= τόσο µεγάλο είναι;, γκαντικίν
τζανέλ, γκαντικίν πφενέλ = τόσα
ξέρει, τόσα λέει.
(όταν ανεβαίνει ο τόνος στην
προπαραλήγουσα οι λέξεις
σηµαίνουν: όσος, πόσος, π.χ.
γκάντιµπορ µανγκές; = πόσο
θέλεις;, πι γκάντικιν µανγκέσα =
πιες όσο θες).
τότε (επίρρ.): οζοµάν
π.χ. τζι οζοµάν ιν τζανές σο
κερντόλ = µέχρι τότε δεν ξέρεις τι
γίνεται, σερές οζοµάν κάι πφενάβας
τούκε; = θυµάσαι τότε που σου
έλεγα;
Αντίθ. ακανά = τώρα.
τουαλέτα: (βλ. αποχωρητήριο).
τουαλέτα (γυναικείο φόρεµα):
τουαλέτα, η
π.χ. σαΐ σσουκάρ τουαλέτα
κι(ν)ντάς λακέ λακό ροµ! = τι
ωραία τουαλέτα της αγόρασε ο
άνδρας της!
τούβλο: τούβλα, η
π.χ. καζόµ τούβλε τε κινάβ; = πόσα
τούβλα να αγοράσω;
τουλάχιστον (επίρρ.): µπάρεµ και
µπαρέµ

π.χ. τε τζάσας του µπάρεµ = να
πήγαινες εσύ τουλάχιστον, µπαρέµ
τε πφενέλας µάνγκε = τουλάχιστον
να µου έλεγε.
τουλούµι: τουλούµο, ο
π.χ. (µτφ.) κερντέ λε τουλούµο
α(ν)ντό µαριπέ = τον έκαναν
τουλούµι στο ξύλο (τουλούµο
(µτφ.) = παχύσαρκος,
χοντροπρόσωπος, θηλ. τουλούµκα,
η, π.χ. νά χα µπουτ, σαρ τουλούµο
κερντιλό κο µούι = µην τρως πολύ,
σαν τουλούµι έγινε το πρόσωπό
σου).
τουλούµπα (το γλυκό):
τουλού(µ)µπα, η
π.χ. µπουτ χαβ ε τουλού(µ)µπε =
πολύ τρώω τις τουλούµπες.
τουλούµπα (η αντλία):
τουλού(µ)µπα, η
π.χ. κάι πουρανέ µπροσσά κατάρ
τουλού(µ)µπε λάσας παΐ. οζοµάν
νάι σας τσεσσµάβε = τα παλιά
χρόνια από τις τουλούµπες
παίρναµε νερό. τότε δεν υπήρχαν
βρύσες.
τουλούµπατζης:
τουλού(µ)µπατζίο, ο.
τούµπα: τού(µ)µπα, η
π.χ. κάι τε περέλας µάνγκε ντα
γκασαβί µπαχ! τού(µ)µπε κα
κεράβας = πού να µου έπεφτε κι
εµένα τέτοια τύχη! τούµπες θα
έκαµνα.
τουµπερλέκι: νταρµπούκα, η
π.χ. τζανές τε τσαλαβές
νταρµπούκα; = ξέρεις να χτυπάς
τουµπερλέκι;
(νταρµπούκατζίο, ο = αυτός που
παίζει τουµπερλέκι, ο
κατασκευαστής τουµπερλεκιών).
(υποκ.) νταρµπουκίσα, η.
τουρισµός: τουριζλίκο, ο.
τουρίστας: τουρίζι, ο
π.χ. τουρίζορα σι καλά = τουρίστες
είναι αυτοί.
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τουρίστρια: τουρίσκα, η.
Τουρκία: Χοραχανιπέ, ο
(σ.α. Τουρκισµός)
π.χ. γκελό α(ν)ντό Χοραχανιπέ =
πήγε στην Τουρκία.
τουρκικός (επίθ.): χοραχανό,-ί
π.χ. χοραχανέ µανγκινά = τουρκικά
προϊόντα.
Τουρκισµός: (βλ. Τουρκία).
Τούρκος: Χοραχάι, ο
π.χ. εκ Χοραχάι ρόντελας τουτ =
ένας Τούρκος σ’ έψαχνε.
(υποκ.) Χοραχαϊορό, ο (προφ. µε
συνίζηση ιο).
Τουρκάλα, η: Χοραχνί, η
(υποκ.) Χοραχνορί, η.
τουρσάς: τρουσσουτζίο, ο (αυτός
που φτιάχνει και πουλάει τουρσί,
αυτός που τρώει πολύ τουρσί), θηλ.
τρουσσουτζούκα, η.
τουρσί: τρουσσία, η
π.χ. µι µάµι µπουτ σσουκάρ
τρουσσία κερέλ = η γιαγιά µου
πολύ ωραίο τρουσί φτιάχνει,
ντιλάβαβ τρουσσιάκε = τρελαίνοµαι
για τουρσί, φουσουέσκε ζουµάσα
µπούσσουκαρ τζαλ η τρουσσία = µε
φασολάδα υπέροχα πηγαίνει το
τουρσί, κι(ν)ντόµ σσαχά, ντοµάτε,
τε κεράβ τρουσσία = αγόρασα
λάχανα, ντοµάτες, να φτιάξω
τουρσί, (φράση) κερντιλόµ
τρουσσία = έγινα τουρσί (δηλ.
εξαντλήθηκα από την κούραση).
τούρτα: τούρτα, η (πληθ. τούρτε,
ε).
τούτος (δεικτ. αντων.): ακαβά
π.χ. τζανές σο πφιρνό σι ακαβά! =
ξέρεις τι πονηρός είναι τούτος!
τούτη: ακαγιά και ακαϊά.
τουφέκι : τουφέκο, ο
Συνών. πούσσκα = όπλο.
τράβηγµα: σιρντιπέ, ο και
σϋρντιπέ, ο
π.χ. σαό σιρντιπέ σας καβά κάι
κερντάν; κα πφαγκιόλας ο ουντάρ!

= τι τράβηγµα ήταν αυτό που
έκανες; Θα έσπαγε η πόρτα!
(σιρντιπέ (µτφ.) = ζύγισµα,
αναχώρηση, ξεκίνηµα).
τραβηγµένος (α) (µτχ.): σιρντό,-ί,
σιρντι(ν)ντό,-ί και σϋρντό, -ί
(σιρντι(ν)ντό (µτφ.) = υποφερτός)
(σιρνταρντό (µτφ.) = ζυγισµένος)
Αντίθ. µπισιρντό, µπισιρντι(ν)ντό =
ατράβηχτος, (µτφ.) αβάσταχτος,
ανυπόφορος, αζύγιστος.
τραβηγµένος (β) (άκλ. επίθ.):
σιρντιµέ (σιρντιµέ (µτφ.) =
υποφερτός, ζυγισµένος)
Αντίθ. µπισιρντιµέ = ατράβηχτος,
(µτφ.) αβάσταχτος, ανυπόφορος,
αζύγιστος.
τραβηχτικός (επίθ.): σιρντικανό, ί.
τραβιέµαι (α) (αµετβ. ρ.):
σιρντί(ν)ντιαβ, σιρντισάαβ και
σίρνταµαν
(σίρνταµαν (µτφ.) = ζυγίζοµαι,
αποτραβιέµαι (σίρνταµαν κυριολ. =
τραβώ τον εαυτό µου)
π.χ. σίρντετουτ λέσταρ· νάι λατσχό
µανούςς σι = αποτραβήξου απ’
αυτόν· δεν είναι καλός άνθρωπος,
νά πρασά µαν κάι σοµ τφουλό· του
σιρντά(ν)τουτ τε ντικχές καζόµ
κίλορα σαν; = µη µε κοροϊδεύεις
που είµαι χοντρός· εσύ ζυγίστηκες
να δεις πόσα κιλά είσαι;
(σιρντί(ν)ντιαβ και σιρντισάαβ
(µτφ.) = υποφέροµαι
π.χ. νι σιρντί(ν)ντολ καγιά ντουκ =
δεν υποφέρεται αυτός ο πόνος, ιν
σιρντισάολ λακό µορµισαριπέ = δεν
υποφέρεται η γκρίνια της.).
τραβιέµαι (β) (αµετβ. ρ.): σιρντιάβ
(σιρντιάβ (µτφ.) = υποφέροµαι).
τραβώ (α) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
σίρνταβ και σΰρνταβ
π.χ. σίρνταβ ο τραπέζι πάπαλε =
τραβάω το τραπέζι πίσω, σίρντε κάι
κι µπουκί του = τράβα στη δουλειά
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σου εσύ, σο σΰρντελ κο γκι; πφεν
µανγκέ τε λαβ τουκέ; = τι τραβάει η
ψυχή σου; πες µου να σου πάρω,
κάνα πφενάβας λάκε µε, ιν
πακιάλας µαν, ακανά πε µπαλά
σίρντελ = όταν της έλεγα εγώ, δε µε
πίστευε, τώρα τραβάει τα µαλλιά
της, σιρντάς µπουτ καγιά µεσελάβα
= τράβηξε πολύ αυτή η υπόθεση,
σίρνταβ ο σσολό = τραβάω το
σχοινί, σίρντε
ντα ε χουρµπουζέ τε ντικχάς καζόµ
κίλορα κα ικλέν = για τράβα
(ζύγισε) τα καρπούζια να δούµε
πόσα κιλά θα βγουν, νασστί
σΰρνταβ κι µούρµα, καλαρντάν µο
γκι = δεν µπορώ να τραβήξω
(υποφέρω) τη γκρίνια σου, µου
µαύρισες την ψυχή, νταά νι σιρντά
ο τιρένο; = ακόµα δεν τράβηξε
(αναχώρησε) το τρένο;
(σίρνταβ (µτφ.) = ζυγίζω,
αναχωρώ, υποφέρω, ξεκινώ).
τραβώ (β) (ενεργ.διαµ.ρ.):
σϋρνταράβ και
(επιτατ.ενεργ.διαµ.ρ.)
σϋρντανταράβ (= βάζω να
τραβήξει-ουν, κάνω να τραβήξειουν, βάζω να ζυγίσει-ουν, κάνω να
υποφέρει-ουν, τυραννώ)
π.χ. κα σϋρνταράβ λεστέ ο τραπέζι
ζάλακ κορίνγκα = θα τον βάλω να
τραβήξει το τραπέζι λίγο κατά ‘κει,
κα σϋρνταράβ λεστέ ε πουρουµά =
θα τον βάλω να ζυγίσει τα
κρεµµύδια, µπουτ σϋρνταρντά µαν
καβά µανούςς! = πολύ µε τυράννισε
αυτός ο άνθρωπος! (σϋρνταρντό, -ί
µτχ. = τραβηγµένος, ζυγισµένος,
τυραννισµένος, σϋρνταριπέ, ο,
ρηµατ.ουσ. = τράβηγµα, ζύγισµα,
τυράννισµα).
τραγουδάκι: γκιλορί, η
π.χ. σαΐ σσουκάρ γκιλορί! = τι
ωραίο τραγουδάκι!
τραγούδι: γκιλί, η

π.χ. ασσουνάβ γκιλά = ακούω
τραγούδια, νεβέ σι καλά γκιλά =
καινούρια είναι αυτά τα τραγούδια,
ροµανέ γκιλά = τσιγγάνικα
τραγούδια, καγιά γκιλί σεραρντάς
µαν µο τερνιπέ = αυτό το τραγούδι
µου θύµισε τα νιάτα µου, (στίχοι
από ποίηµα του Γ. Αλεξίου
«σικλιάρ µαν τε µανγκάβ» (µάθε µε
να αγαπώ): σικλιάρ µαν τε
τραησαράβ σαρ µανγκέσα του,
κέρµαν τούκε, α(ν)ντάρ µο γκι,
γκιλά τε ικαλάβ τούντα τε
γκιλάµπες λεν = µάθε µε να ζω
όπως θες εσύ, κάνε µε για σένα,
µέσα από την ψυχή µου, τραγούδια
να σου βγάλω κι εσύ να τα
τραγουδάς.
τραγουδιέµαι (αµετβ. ρ.):
γκιλαµπά(ν)ντιαβ.
τραγούδισµα: γκιλαµπα(ν)ντιπέ, ο.
τραγουδιστός (µτχ.):
γκιλαµπα(ν)ντό,-ί
π.χ. γκιλαµπα(ν)ντό αβιλό κχερέ =
τραγουδιστός ήρθε σπίτι.
τραγουδώ (αµετβ. και µετβ. ρ.):
γκιλάµπαβ
π.χ. γκιλάµπελ µπουτ σσουκάρ =
τραγουδάει πολύ ωραία, σαβί γκιλί
µανγκές τε γκιλάµπαβ τούκε; = ποιο
τραγούδι θέλεις να σου
τραγουδήσω;
τρακ: τρακ, ο
π.χ. κάνα ντικχάβ λα, τρακ
ασταρέλ µαν = όταν τη βλέπω, τρακ
µε πιάνει.
τράκα: τράκα, η
π.χ. ιτσ τσιγκάρε οπρά πέστε νι
λελ, σα τράκα κερέλ = καθόλου
τσιγάρα πάνω του δεν παίρνει, όλο
τράκα κάνει.
τρακάρισµα (η σύγκρουση):
τρακάρα, η.
τρακάρω (αµετβ. ρ.): τρακάρακεράβ (= τρακάρισµα κάνω)
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π.χ. (κατάρα) τρακάρα τε κερές κε
τοµαφιλέσα ντα τε µερές = να
τρακάρεις µε το αυτοκίνητο σου και
να πεθάνεις.
τρακτέρ: τρακτέρι, τραχτέρι,
τακτέρι και ταχτέρι, ο
π.χ. ίκλι οπρά τρακτέρι = ανέβα
πάνω στο τρακτέρ.
τρανός (επίθ.): ναµλίο,-ούκα
π.χ. κερντιλό µπαρό ντα ναµλίο =
έγινε µεγάλος και τρανός.
Συνών. ασσου(ν)ντό = ακουστός,
ξακουστός, ασσαρντό = παινεµένος.
(βλ. και ονοµαστός).
τράνταγµα: ιζντρανταριπέ, ο.
τρανταγµένος (µτχ.):
ιζντρανταρντό, -ί.
τραντάζω (µετβ. ρ.): ιζντρανταράβ
(= κάνω να τρέµει-ουν)
π.χ. η ζενζελάβα ιζντρανταρντά ε
κχερά = ο σεισµός τράνταξε τα
σπίτια.
τράπεζα: µπάνκα, η
π.χ. τζαβ τε ικαλάβ παρέ κατάρ
µπάνκα = πάω να βγάλω λεφτά από
την τράπεζα, µπάνκα σοµ ντα
µανγκέν µα(ν)ντάρ βίρα παρέ; =
τράπεζα είµαι και ζητάτε συνεχώς
από µένα λεφτά;
τραπεζάκι: τραπεζίσι, ο.
τραπέζι: τραπέζι, ο
π.χ. κασστουνό τραπέζι = ξύλινο
τραπέζι. (πληθ. τραπέζορα, ε).
τραπεζικός (επίθ.): µπανκάκο, -ι
π.χ. µπανκάκο εσάπο = τραπεζικός
λογαριασµός.
τραπεζίτης (δόντι): τχαρτ, η και
τχαρ, η
π.χ. ντουκχάλ µαν µι τχαρτ =
πονάει ο τραπεζίτης µου.
τραπεζοµάντιλο: µεσάλι, η
π.χ. µπουλιάρ η µεσάλι τε χας
µαρνό = στρώσε το τραπεζοµάντιλο
να φάµε ψωµί.
(µεσάλι σ.α. ποδιά)

τραπεζώνω (µετβ. ρ.): τραπέζικεράβ (= τραπέζι κάνω).
τράπουλα: (βλ. τραπουλόχαρτα).
τραπουλόχαρτα: σκα(µ)µπίλα, ε
π.χ. κάι τχοντάν ε σκα(µ)µπίλα; =
πού έβαλες τα τραπουλόχαρτα;,
νεβέ σι ε σκα(µ)µπίλα = καινούργια
είναι τα τραπουλόχαρτα.
τραπουλόχαρτο: σκα(µ)µπίλι, ο.
τραυλός: (βλ. κεκές).
τραύµα: γιαράβα, η
(βλ. και πληγή).
τραυµατίζοµαι (αµετβ. ρ.):
τσαλάντιαβ (κυριολ. χτυπιέµαι, σ.α.
συγκρούοµαι)
π.χ. τσαλάντιλο κάι πο σσορό =
τραυµατίστηκε στο κεφάλι του.
τραυµατίζω (α) (µετβ. ρ.):
τσαλαβάβ (= χτυπώ, βαρώ)
π.χ. τσαλαντάλε τσχουράσα = τον
τραυµάτισε µε µαχαίρι.
τραυµατίζω (β) (µετβ. ρ.):
γιαραλάιαβ (προφ. µε συνίζηση ια)
(βλ. και πληγώνω).
τραυµάτισµα: τσαλαηπέ, ο
(κυριολ. χτύπηµα, σ.α. βάρεµα).
τραυµατισµένος (α) (µτχ.):
τσαλαντό, -ί (κυριολ. χτυπηµένος,
σ.α. βαρεµένος)
π.χ. τσαλαντό σι κάι πι τσάνκ =
τραυµατισµένος είναι στο πόδι του.
τραυµατισµένος (β) (άκλ. επίθ.):
γιαραλαµούσσι
π.χ. γιαραλαµούσσι σι λεσκί τσανκ
= τραυµατισµένο είναι το πόδι του.
τραυµατισµός: γιαραλαµάκο, ο.
τραχανάς: ταρανάβα και
τραχανάβα, η
π.χ. κερ αµένγκε ταρανάβα τε χας
= φτιάξε µας τραχανά να φάµε.
τρεις (άκλ. απόλ. αριθµ.): τριν
π.χ. τριν τζουβλά = τρεις γυναίκες
(βλ. και τρία).
τρέλα: ντιλιπέ, ο (σ.α.
τρελοκοµείο)
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π.χ. ντιλιπέ µπικινέλ = τρέλα
πουλάει (δηλ. παριστάνει τον
τρελό), τε ασταρέλα µαν µο ντιλιπέ,
τζανές σο κα κεράβ τουτ; = άµα µε
πιάσει η τρέλα µου, ξέρεις τι θα σε
κάνω;
Αντίθ. γκογκιαβεριπέ = λογική,
φρονιµάδα, σοφία.
τρελαίνοµαι (αµετβ. ρ.): ντιλάαβ
και ντιλάβαβ
π.χ. ντιλάιλαν; σο τζας τε κερές; =
τρελάθηκες; τι πας να κάνεις;, σο
ντικχλά λα, ντιλάιλο κατάρ λακό
σσουκαριπέ = µόλις την είδε,
τρελάθηκε από την οµορφιά της,
ντιλάβαβ καλέ ζουµάκε =
τρελαίνοµαι γι’ αυτό το φαγητό.
Συνών. χασαράµαν (= χάνω τον
εαυτό µου), τα χάνω.
Αντίθ. γκογκιάρντιαβ =
λογικεύοµαι.
τρελαίνω (α) (µετβ. ρ.): ντιλαράβ
π.χ. χαλά µαν κι µούρµα,
ντιλαρντάν µαν = µ’ έφαγε η
µουρµούρα (γκρίνια) σου, µε
τρέλανες, ντιλαρντάς λες πε
µπιλγκιένσα = τον τρέλανε µε τα
καµώµατά της, κα ντιλαρέν µαν
καλά χουρντέ = θα µε τρελάνουν
αυτά τα παιδιά, τζας τε ντιλαρές
µαν; = πας να µε τρελάνεις;
τρελαίνω (β) (επιτατ. µετβ. ρ.):
ντιλανταράβ
π.χ. µανγκές τε ντιλανταρές µαν; =
θέλεις να µε τρελάνεις;
τρέλαµα: ντιλαριπέ, ο.
τρελαµάρα: ντιλιπέ, ο (= τρέλα)
π.χ. ντιλιπέ τσαλαντά τουτ αν κο
σσορό ντα γκαντάλ κερές; =
τρελαµάρα σε χτύπησε στο κεφάλι
και κάνεις έτσι;
Συνών. παλοκανιπέ = παλαβοµάρα.
τρελαµένος (α) (µτχ.): ντιλαρντό,-ί
Συνών. παλοκανισαρντό =
παλαβωµένος.

τρελαµένος (β) (µτχ.):
ντιλανταρντό, -ί.
τρελοκοµείο (α): ντιλιπέ, ο
(κυριολ. = τρέλα)
π.χ. α(ν)ντό ντιλιπέ σι λεσκί πφεν =
µες στο τρελοκοµείο είναι η αδερφή
του.
τρελοκοµείο (β): τιµαρενάβα, η
π.χ. πφα(ν)ντέ λε α(ν)ντί
τιµαρενάβα = τον έκλεισαν µες στο
τρελοκοµείο.
τρελοκόριτσο: ντιλί-τσχορί και
ντιλί-τσχέι, η.
τρελόπαιδο: ντιλό-τσχαβρό, ντιλότσχαβό και ντιλό-τσχαό, ο (κυριολ.
τρελό αγόρι).
τρελός (επίθ.): ντιλό, -ί
π.χ. σαέ όρµπε σι καλά κάι πφενές;
ντιλό σαν ή ντιλό κερέστουτ; = τι
λόγια είναι αυτά που λες; τρελός
είσαι ή τον τρελό παριστάνεις;,
ντιλό σι ο µανούςς, νι ακχιαρέλ =
τρελός είναι ο άνθρωπος, δεν
καταλαβαίνει.
Συνών. παλοκάν = παλαβός.
Αντίθ. γκογκιαβέρ = λογικός,
φρόνιµος.
τρελούτσικος (επίθ.): ντιλορό,-ί
π.χ. σι εµπούκα ντιλορό = είναι
λίγο τρελούτσικος.
Συνών. παλοκανορό =
παλαβούτσικος.
τρελόχαρτο (το): ντιλικανό-λιλ, ο
π.χ. νι κερντά πο ασκερλίκο,
ντιλικανό-λιλ λιά = δεν υπηρέτησε
τη στρατιωτική του θητεία,
τρελόχαρτο πήρε.
τρεµάµενος (µτχ.): ιζντραντό,-ί
π.χ. ιζντραντέ βαστά = τρεµάµενα
χέρια.
τρεµούλα: ιζντραηπέ, ο
π.χ. ασταρντά λε ιζντραηπέ κατάρ
η τραςς = τον έπιασε τρεµούλα απ’
το φόβο.
(σ.α. ρίγος, ταραχή).
τρέµουλο: (βλ. τρεµούλα).
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τρέµω (αµετβ. ρ.): ιζντράβ
π.χ. ιζντράν µε τσανγκά κατάρ ο
τσχι(ν)ντιπέ = τρέµουν τα πόδια
µου από την κούραση, ιζντράλ
κατάρ πο κακ = τρέµει από τον θείο
της (δηλ. τον φοβάται), ιζντράλ µο
γκι ε τρασσάταρ = τρέµει η ψυχή
µου από το φόβο.
τρένο: τιρένο, ο
π.χ. κα τζάβταρ τιρενέσα = θα
φύγω µε το τρένο.
(υποκ.) τιρενίσι,ο.
τρέξιµο: νασσιπέ, ο και πρασταηπέ,
ο
π.χ. (µτφ.) σι µπουτ πρασταηπέ κάι
καγιά µπουκί =έχει πολύ τρέξιµο
αυτή η δουλειά, νασστί νακχαβές
µαν κάι νασσιπέ = δεν µπορείς να
µε περάσεις στο τρέξιµο.
(νασσιπέ σ.α. φυγή).
τρέφοµαι (αµετβ. ρ.): παρβάρντιαβ
και παρµπάρντιαβ
π.χ. ο γκρας παρβάρντολ ε
τσαράσα = το άλογο τρέφεται µε
χόρτο.
τρέφω (µετβ. ρ.): χα(ν)νταράβ και
παρβαράβ
π.χ. νάι λε τε χα(ν)νταρέλ πε αναβά
= δεν έχει να θρέψει την οικογένειά
του.
(βλ. και ταΐζω).
τρεχάµατα: νασσιµάτα και
πρασταηµάτα, ε
π.χ. σίµαν πρασταηµάτα καβά
κουρκό = έχω τρεχάµατα αυτή την
εβδοµάδα.
τρεχάτος (επίθ.): νασσι(ν)ντό, -ί
και πρασταη(ν)ντό, -ί
π.χ. πρασταη(ν)ντό αβιλέµ =
τρεχάτος ήρθα, γκελόταρ
νασσι(ν)ντό = έφυγε τρεχάτος.
τρέχω (αµετβ. ρ.): νασσάβ και
πράσταβ
π.χ. κάι πράστας αγκαντάλ;=πού
τρέχεις έτσι;, µπουτ νασσέλ καβά
τοµαφίλι = πολύ τρέχει αυτό το

αυτοκίνητο, τσχι(ν)ντιλόµ κάι
νασσλόµ = κουράστηκα που
έτρεξα.
(νασσάβ σ.α. φεύγω, ξεφεύγω,
διαφεύγω).
τρέχω (µετβ. ρ.): νασσανταράβ και
πραστανταράβ
π.χ. τσχι(ν)ντιλέµ µπουτ αγκιές κάι
µπουκί, µο αφεντικό
πραστανταρέλας µαν εκ κατέ εκ
κοτέ = κουράστηκα πολύ σήµερα
στη δουλειά, το αφεντικό µου µε
έτρεχε µια εδώ µια εκεί, σας αµεν
γεκ λοχία κάι ασκερλίκο, κάι
νασσανταρέλας αµέν σαστό γκιέ =
είχαµε ένα λοχία στο στρατό, που
µας έτρεχε όλη την ηµέρα.
(πραστανταράβ και νασσανταράβ
σ.α. κυνηγώ, καταδιώκω,
κατατρέχω) (πραστανταράβ κυριολ.
= κάνω να τρέξει-ουν, πράσσταβ =
τρέχω αµετβ., νασσανταράβ κυριολ.
= κάνω να τρέξει-ουν και κάνω να
φύγει-ουν, νασσάβ = τρέχω αµετβ.,
φεύγω, ξεφεύγω, διαφεύγω).
τρέχω (για υγρό) (αµετβ. ρ.):
τχάβνταβ
π.χ. τχάβντελ ρατ κατάρ µο νακ =
τρέχει αίµα από τη µύτη µου, νι
τχάβντελ η τσεσσµάβα = δεν τρέχει
η βρύση.
(βλ. και στάζω (αµετβ.)).
τρία (άκλ. απόλ. αριθµητ.): τριν
π.χ. τριν α(µ)µπρολά = τρία
αχλάδια.
(βλ. και τρεις).
τριακόσια (άκλ. απόλ. αριθµητ.):
τρίνσσελ και τρίσσελ.
τριακοσιοστός (τακτ. αριθµ.
επίθ.): τρινσσελουτνό, -ί.
τριακοστός (τακτ. αριθµ. επίθ.):
τρι(ν)ντεσσουτνό, -ί.
τριάντα (άκλ. απόλ. αριθµ.):
τρί(ν)ντεςς και τρά(ν)ντα
τριαντάφυλλο: γκύλυ και γκύλι, ο
(πληθ. γκύλορα, ε)
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π.χ. µπούσσουκαρ κχά(ν)ντελ καβά
γκύλυ = υπέροχα µυρίζει αυτό το
τριαντάφυλλο.
τρίβοµαι (α) (αµετβ. ρ.): µοράµαν
π.χ. ο χουρντό µορέλπες α(ν)ντέ πε
ντεάκι ανγκάλι = το µωρό τρίβεται
στην αγκαλιά της µάνας του.
τρίβοµαι (β) (αµετβ. ρ.): µορντιάβ
π.χ. τε µορντόν σσουκάρ ε
τσίντζιρε = να τριφτούν ωραία
(καλά) οι κατσαρόλες.
τρίβω (α) (µετβ. ρ.): µοράβ (σ.α.
ακονίζω, εντρίβω, τροχίζω)
π.χ. τε ντικχέσα σαό κχερ κερντά,
κε γιακχά κα µορές = αν δεις τι
σπίτι έκανε, τα µάτια σου θα
τρίβεις, µορ µε πφικέ = τρίψε µου
τους ώµους, τε µορές σσουκάρ ε
τσίντζιρε = να τρίψεις καλά τις
κατσαρόλες.
τρίβω (β) (ενεργ.διαµ.ρ.):
µορνταράβ και µορντανταράβ (=
βάζω να τρίψει-ουν, βάζω να
εντρίψει-ουν, βάζω να ακονίσειουν, κάνω να τριφτεί-ούν, κάνω να
ακονιστεί-ούν)
π.χ. κα µορνταράβ λατέ µε
τσανγκά = θα την βάλω να εντρίψει
τα πόδια µου, κα µορνταράβ λατέ ε
τσίντζιρε τελέσα = θα την βάλω να
τρίψει τις κατσαρόλες µε σύρµα, κα
µορνταράβ λεστέ η τσχουρί = θα
τον βάλω να ακονίσει το µαχαίρι.
(µορνταρντό,-ί µτχ. = τριµµένος,
ακονισµένος, µορνταριπέ, ο =
τρίψιµο, ακόνισµα).
τριγυρίζω (αµετβ. ρ.):
τρουγιαλισάαβ
π.χ. κάι τρουγιαλισάος α(ν)ντέ
ντροµά;= πού τριγυρίζεις µες στους
δρόµους;
τριγυρίζω (µετβ. ρ.):
τρουγιαλισαράβ.
τριγύρισµα: τρουγιαλισαριπέ, ο.

τριγυρισµένος (µτχ.):
τρουγιαλισαρντό,-ί και τρουγιαλιµέ
(άκλ. επίθ.).
τριγύρω (επίρρ.): τρούγιαλ
π.χ. κατέ τρούγιαλ τε γκελό = εδώ
τριγύρω θα πήγε.
(βλ. και γύρω).
τρίζω: (βλ. ηχώ (αµετβ.)).
τριήµερος (επίθ.):
τρινεγκιεσένγκο, -ι.
τρικλοποδιά: τσερµάβα, η
π.χ. τχοντά λεσκέ τσερµάβα ντα
περαντά λε τελέ = του έβαλε
τρικλοποδιά και τον έριξε κάτω.
τρίκυκλο: τρίκικλο, ο
π.χ. ινγκαρέλ ε ντουνιαβάκε
µανγκινά ε τρίκικλοσα, για τε
ικαλέλ πο µαρνό = µεταφέρει τα
εµπορεύµατα του κόσµου µε το
τρίκυκλο, για να βγάλει το ψωµί
του (δηλ. ασκεί το επάγγελµα του
µεταφορέα µε το τρίκυκλο).
τρίλεπτος (επίθ.): τρινέντακαβένγκο, -ι.
τριµµένος (µτχ.): µορντό,-ί
(σ.α. ακονισµένος, τροχισµένος)
(µορντό (µτφ.) πρόστυχος,
πονηρός)
Αντίθ. µπιµπορντό = άτριφτος.
τρίτος ( τακτ. αριθµ. επίθ.):
τρινουτνό, -ί.
τριφύλλι: γιοντζάβα, η
π.χ. γιοντζάβα παρµπαράβ ε
µπακρέν = τριφύλλι ταΐζω τα
πρόβατα.
(υποκ.) γιοντζαβίσα, η.
τρίχα (κεφαλιού): µπαλ, ο
π.χ. ρακχαντόµ µπαλ α(ν)ντί ζουµί
= βρήκα τρίχα µες στο φαγητό.
(µπαλ σ.α. µαλλί).
τρίχα (γεννητικών οργάνων): ζαρ,
η
(υποκ.) ζαρορί, η.
τριχόπτωση: µπαλένγκο-περιπέ, ο
(= µαλλιών πέσιµο).
τριχωτός (α) (επίθ.): µπαλαλό,-ί
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π.χ. µπαλαλέ τσανγκά = τριχωτά
πόδια, µπαλαλό ντουµό = τριχωτή
πλάτη.
(µπαλαλό σ.α. µαλλιαρός).
Αντίθ. µπιµπαλαλό = άτριχος.
τριχωτός (β) (επίθ.): ζαραλό, -ί
(µόνο για το τριχωτό των
γεννητικών οργάνων)
π.χ. ζαραλό σι λεσκό καρ, µπαριλό
λεσκό τσχαβό = τριχωτό είναι το
πέος του, µεγάλωσε (έγινε έφηβος)
ο γιος του. (Το επίθετο ζαραλό
παράγεται από το ρήµα ζαράβαβ =
βγάζω τρίχες στα γεννητικά
όργανα, π.χ. ζαράιλο λεσκό καρ =
έβγαλε τρίχες στα γεννητικά του
όργανα. Ζαραλιπέ, ο = τριχοφυΐα
γεννητικών οργάνων).
τρίψιµο: µοριπέ, ο
(σ.α. εντριβή, ακόνισµα,
τρόχισµα).
τρόµαγµα: νταρανταριπέ, ο (σ.α.
φοβέρισµα)
Συνών. τρασσανταριπέ =
φοβέρισµα, τρόµαγµα.
τροµαγµένος (µτχ.):
νταρανταρντό,-ί και νταραρντό,-ί
(νταρανταρντό σ.α. φοβισµένος,
νταραρντό σ.α. έντροµος).
Συνών. τρασσανταρντό =
φοβισµένος, τροµαγµένος.
τροµάζω (µετβ. ρ.): νταρανταράβ
π.χ. νταρανταρντά µαν ο τζουκέλ =
µε τρόµαξε ο σκύλος.
(σ.α. φοβερίζω)
Συνών. τρασσανταράβ = φοβερίζω,
τροµάζω µετβ., τρασσαβάβ =
φοβίζω.
τροµάζω (αµετβ. ρ.): νταράβ
π.χ. τρασσανέα, εµπουκάκε νταράς
= φοβιτσιάρη, µε το παραµικρό
τροµάζεις.
(σ.α. φοβάµαι)
Συνών. τρασσάβ = φοβάµαι,
τροµάζω αµετβ.
τροµαχτικός (επίθ.): νταρανό,-ί

π.χ. νταρανό σουνό = τροµαχτικό
όνειρο.
(σ.α. φοβιτσιάρης).
τροµοκρατηµένος (µτχ.):
νταρανταρντό, -ί (= φοβισµένος,
τροµαγµένος) και τρασσανταρντό, ί (= φοβισµένος, τροµαγµένος)
π.χ. νταρανταρντό σικάντολας =
τροµοκρατηµένος φαινόταν.
τροµοκράτηση: νταρανταριπέ (=
φοβέρισµα, τρόµαγµα) και
τρασσανταριπέ, ο (= φοβέρισµα,
τρόµαγµα).
τροµοκρατούµαι (αµετβ. ρ.):
νταράβ (= φοβάµαι, τροµάζω
αµετβ.) και τρασσάβ (= φοβάµαι,
τροµάζω αµετβ.)
π.χ. τρασσάιλοµ, κάνα ντικχλόµ λε
= τροµοκρατήθηκα, όταν τον είδα,
µε κολάη νι νταράβ = εγώ εύκολα
δεν τροµοκρατούµαι.
τροµοκρατώ (µετβ. ρ.):
νταρανταράβ (= φοβερίζω, τροµάζω
µετβ.) και τρασσανταράβ (=
φοβερίζω, τροµάζω µετβ.)
π.χ. νταρανταρντέ ε µι(λ)λετέ =
τροµοκράτησαν το λαό, πφενές
µανγκέ καλά πφερασά, για τε
τρασσανταρές µαν; = µου λες αυτά
τα λόγια, για να µε
τροµοκρατήσεις;
τρόµος: νταρ, η (σ.α. φόβος)
π.χ. ασταρντά µαν νταρ = µ’ έπιασε
τρόµος.
Συνών. τραςς = φόβος, τρόµος.
τρόµπα: τρόνπα, η
π.χ.πφουκιαράβ ε βελεπσικάκι
λαστίκα ε τρονπάσα = φουσκώνω
του ποδηλάτου το λάστιχο µε την
τρόµπα.
τρόπος: τερτίπο, ο.
τροφή: χαπέ, ο
π.χ. καλά χαµάτα σι νάι λατσχέ =
αυτές οι τροφές δεν είναι καλές
(υγιεινές) .
(σ.α. φαγητό) (βλ. και φαγητό).

434

τρόφιµο: (βλ. τροφή).
τροφοδοσία: χα(ν)νταριπέ, ο
(βλ. και τάισµα).
τροφοδοτώ (µετβ. ρ.):
χα(ν)νταράβ
(βλ. και ταΐζω).
Συνών. χαπέ-νταβ = σιτίζω.
τροχαία: τροχέα, η
τροχίζω (µετβ. ρ.): µοράβ (=τρίβω,
ακονίζω, εντρίβω)
π.χ. µοράβ η τσχουρί = τροχίζω το
µαχαίρι.
τρόχισµα: µοριπέ, ο (= τρίψιµο,
ακόνισµα, εντριβή).
τροχισµένος (µτχ.): µορντό,-ί
(=τριµµένος, ακονισµένος).
τροχονόµος: τροχονόµο, ο.
τρύπα: χουβ, η και χϋβ, η
π.χ. σίτουτ χουβ α(ν)ντό κο νταν =
έχεις τρύπα στο δόντι σου, ταλάλ ο
µενίο σι χϋβ = κάτω από το
παπούτσι υπάρχει τρύπα (δηλ. είναι
τρύπιο), (µτφ.) εκχέ κχερέ σίλε
µπουτ χουβά = ένα σπίτι έχει
πολλές τρύπες.
τρυπάνι: τριπάνι, ο
π.χ. πουταράβ χουβ ε τριπανέσα =
ανοίγω τρύπα µε το τρυπάνι.
τρύπηµα: χουβαριπέ, ο και
χϋβαριπέ, ο
π.χ. χουβαριπέ µανγκέλ ο ντουβάρι
= τρύπηµα θέλει ο τοίχος.
τρυπηµένος (µτχ. ως επίθ.):
χουβαρντό, -ί και χϋβαρντό, -ί
π.χ. χουβαρντό σι ο ντουβάρι =
τρυπηµένος είναι ο τοίχος.
Αντίθ. µπιχουβαρντό = ατρύπητος.
τρυπιέµαι (αµετβ. ρ.): χουβαράµαν
και χϋβαράµαν (µέση διάθεση)
π.χ. χουβαρντόµαν κάι µι νάι ε
σουβάσα = τρυπήθηκα στο δάχτυλό
µου µε τη βελόνα.
τρυπιέµαι (αµετβ. ρ.):
χουβάρντιαβ και χϋβάρντιαβ
(παθητική διάθεση)

τρύπιος (µτχ. ως επίθ.):
χουβαρντό, -ί και χϋβαρντό, -ί
π.χ. χουβαρντέ τσοράπορα ντιάν
µαν τε βουραβάβ; = τρύπιες
κάλτσες µού ’δωσες να φορέσω;,
χουβαρντί σι µι πόσκι = τρύπια
είναι η τσέπη µου.
τρυπούλα: χουβορί, η και χϋβορί, η
π.χ. α(ν)ντέ σαπέσκι χουβορί ντα τε
τζας, κα ρακχαβάβ τουτ = µες στου
φιδιού την τρυπούλα και να πας, θα
σε βρω.
τρυπώ (µετβ. ρ.): χουβαράβ και
χϋβαράβ
π.χ. χουβαρντά πε κανά, τε τχολ
τσεά = τρύπησε τα αυτιά της να
βάλει σκουλαρίκια, χουβαρντά
λεσκό σσορό ε µπαρέσα = του
τρύπησε το κεφάλι µε την πέτρα,
χουβαρντόµ µι νάι ε σουβάσα =
τρύπησα το δάχτυλό µου µε τη
βελόνα.
τρυπώ (αµετβ. ρ.): χουβάρντιαβ
π.χ. η ανγκλικνί λαστίκα ε
µοτορέσκι χουβάρντιλι ντα φουλιλί
= το µπροστινό λάστιχο της
µοτοσικλέτας τρύπησε και
ξεφούσκωσε.
τρώγοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
χα(ν)ντιάβ
π.χ. νι χα(ν)ντόλ καγιά ζουµί = δεν
τρώγεται αυτό το φαγητό.
(βλ. και φαγώνοµαι).
τρώγοµαι (β) (αµετβ. ρ., µτφ.):
χάµαν
π.χ. σόσκε χάστουτ κε νταντέσα;
= γιατί τρώγεσαι µε τον πατέρα
σου;
(βλ. και µαλώνω).
τρώγοµαι (γ) (επιτατ.αµετβ.ρ.):
χα(ν)ντί(ν)ντιαβ
π.χ. µπουτ σσουκό σι ο µαρνό, νι
χα(ν)ντί(ν)ντολ = πολύ ξερό είναι
το ψωµί, δεν τρώγεται.
τρωγωπίνω (µετβ. ρ.): χαβ-παβ
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π.χ. σαστό γκιβέ χάνας-πένας
ταλάλ ασµαλίν = όλη την ηµέρα
τρωγόπιναν κάτω απ’ την
κληµαταριά.
τρώει (ως απρόσ.): χάλµαν
π.χ. µο νακ χάλµαν, µπεςς σσουκάρ
πφενάβ τουκέ = µε τρώει η µύτη
µου, κάτσε καλά σου λέω.
τρώω (α) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
χαβ
π.χ. αβγκιέ σαΐ ζουµί κα χας; =
σήµερα τι φαγητό θα φάµε;, σαρ
µπαλό χαλ, ντούι τσαρέ χαπέ ιν
εκχόν λεσκέ = σαν το γουρούνι
τρώει, δύο πιάτα φαγητό δεν του
φτάνουν, (µτφ.) µπεςς σσουκάρ,
σόσκε κα χας µαριπέ = κάτσε καλά,
γιατί θα φας ξύλο, (µτφ.) χαλά µαν
κι µούρµα = µ’ έφαγε η µουρµούρα
σου.
τρώω (β) (ενεργ.διαµ.ρ.):
χα(ν)νταράβ (= κάνω να φάει-νε,
ταΐζω, ξύνω κάτι, ώστε να µειωθεί ο
όγκος του)
π.χ. του χα(ν)νταρντάν αµέν ο
γκόλι, νι τζανές τε κχελές τόπα =
εσύ µας έκανες να φάµε το γκολ,
δεν ξέρεις να παίζεις µπάλα,
χα(ν)νταράβ ε χουρντέ ζουµί =
ταΐζω το παιδί φαγητό, νι ντελ ο
καςς κατέ α(ν)ντρέ, χα(ν)ντάρ λε
ζάλακ = δεν µπαίνει το ξύλο εδώ
µέσα, ξύστ’ το λίγο.
τσάι: τσάι, ο (πληθ. τσάιορα, ε)
π.χ. κα πες εµπούκα τατό τσάι; =
θα πιεις λίγο ζεστό τσάι;
τσακάλι: τσακάλι, ο
π.χ. (µτφ.) τσακάλι σι, νασστί
ασταρέλ λε κχόνικ = τσακάλι είναι,
δεν µπορεί να τον πιάσει κανείς
(δηλ. είναι πολύ έξυπνος).
τσάκωµα: (βλ. γράπωµα, µάλωµα).
τσακωµένος: (βλ. γραπωµένος,
µαλωµένος).
τσακωµός: (βλ. µάλωµα).

τσακώνοµαι: (βλ. γραπώνοµαι,
µαλώνω).
τσακώνω: (βλ. γραπώνω).
τσαλάκωµα: µπουρτσιπέ, ο
Συνών. ζαροσαριπέ = ζάρωµα,
ανατριχίλα.
τσαλακωµένος (µτχ.):
µπουρτσισαρντό,-ί και µπουρτσιµέ
(άκλ. επίθ.)
π.χ. µπουρτσιµέ πατέ =
τσαλακωµένα ρούχα.
Συνών. ζαροµέ = ζαρωµένος.
Αντίθ. µπιµπουρτσιµέ =
ατσαλάκωτος.
τσαλακώνοµαι: (βλ. τσαλακώνω
(αµετβ.)).
τσαλακώνω (µετβ. ρ.):
µπουρτσισαράβ
π.χ. κον µπουρτσισαρντάς µε πατέ;
= ποιος τσαλάκωσε τα ρούχα µου;
Συνών. ζαροσαράβ = ζαρώνω
(µετβ.).
τσαλακώνω (αµετβ. ρ.):
µπουρτσισάαβ
π.χ. µπουρτσισάολ κολάη καβά
κοτόρ = τσαλακώνει εύκολα αυτό
το ύφασµα.
τσαµπουκαλεύοµαι (αµετβ. ρ.):
τσαµπουκαλούκο-κεράβ (=
τσαµπουκαλίκι κάνω)
Συνών. µάγκα-κερντιάβ = µαγκεύω.
τσαµπουκαλίκι: τσαµπουκαλούκο,
ο
π.χ. κάσκε µπικνές καβά
τσαµπουκαλούκο; = σε ποιον
πουλάς αυτό το τσαµπουκαλίκι;
Συνών. µάνγκαλούκο = µαγκιά,
νταηλίκο = νταηλίκι.
τσαµπουκάς: τσαµπουκάβα, ο
π.χ. νά κέρτουτ µάνγκε
τσαµπουκάβα, κα τσχοράβ τουτ
α(ν)ντό µαριπέ = µη µου
παριστάνεις εµένα τον τσαµπουκά,
θα σε ρηµάξω στο ξύλο.
τσάντα: τσά(ν)τα, η (σ.α.
πορτοφόλι)

436

π.χ. λε κι τσά(ν)τα, τε να µπιστρές
= πάρε την τσάντα σου, µη
ξεχάσεις.
τσαντάκιας: τσα(ν)τένγκο-τσορ, ο
(σ.α. πορτοφολάς)
Συνών. ζαροσάαβ = ζαρώνω
(αµετβ.), ανατριχιάζω.
τσάπα: τσαπάβα, η
π.χ. κον λιά µι τσαπάβα; ιρακί
κι(ν)ντόµ λα = ποιος πήρε την
τσάπα µου; χθες την αγόρασα.
(τσαπάβα σ.α. τσάπισµα, π.χ.
τχάρα κα τζας τσαπαβάκε = αύριο
θα πάµε για τσάπισµα).
τσαπατσούλα: τσαπατσούλκα, η,
π.χ. ιτσ νικοκίρκα νάι κι ροµνί,
µπουτ τσαπατσούλκα σι = καθόλου
νοικοκυρά δεν είναι η γυναίκα σου,
πολύ τσαπατσούλα είναι.
τσαπατσούλης: τσαπατσούλι, ο
π.χ. κίντε κε λιλά εκχέ τχανέστε,
τσαπατσούλινα = µάζεψε τα χαρτιά
σου σε ένα µέρος, τσαπατσούλη,
κατέ κοτέ τσχος κε σσέα, µπουτ
τσαπατσούλι σαν! = εδώ κι εκεί
πετάς τα ρούχα σου, πολύ
τσαπατσούλης είσαι!
τσαπατσουλιά:
τσαπατσου(λ)λούκο, ο
π.χ. νι µανγκάβ
τσαπατσου(λ)λούκο κατέ α(ν)ντρέ
= δεν θέλω τσαπατσουλιά εδώ
µέσα.
τσαπίζω (µετβ. ρ.): τσαπάβακεράβ (=τσάπισµα κάνω)
π.χ. κάι σαβό γκαβ κερέν-τσαπάβα;
= σε ποιο χωριό τσαπίζετε;
τσάπισµα: (βλ. τσάπα).
τσαρδάκι: τσάρντακο και
τσαρντάκο, ο
π.χ. κερντόµ µανγκέ εκ τσάρντακο
ανγκλά µο κχερ = έκαµα για µένα
ένα τσαρδάκι µπροστά στο σπίτι
µου (σ.α. το πρόχειρο στέγαστρο
που φτιάχνουν, για να τελέσουν
τους γάµους, τις γιορτές, π.χ. κα

κεράς τσάρντακο ε µπιαβέσκε = θα
φτιάξουµε τσαρδάκι για το γάµο).
τσατίζοµαι (αµετβ. ρ.): χολάβαβ
και χολάαβ (= θυµώνω αµετβ.)
π.χ. σόσκε χολάιλαν; = γιατί
τσατίστηκες;
Συνών. χολί-πφερντιάβ =
οργίζοµαι, εξοργίζοµαι.
τσατίζω (µετβ. ρ.): χολιαράβ και
χολανταράβ (= θυµώνω µετβ.)
π.χ. χολιαρντάς µαν, ο(ν)ντάν µε
ντα ορµπισαρντέµ λεσκέ αγκαντάλ
= µε τσάτισε, γι’ αυτό κι εγώ του
µίλησα έτσι.
τσατίλα: (βλ. θυµός).
τσατισµένος (µτχ.): χολιαρντό,-ί (=
θυµωµένος)
π.χ. χολιαρντό σι, να ορµπισάρ
λεσκέ ακανά = τσατισµένος είναι,
µην του µιλάς τώρα.
Συνών. χολί-πφερντό = οργισµένος,
εξοργισµένος, χολιναλό =
εκνευρισµένος, θυµωµένος.
τσεβρές: τσεβράβα, η (σ.α.
κέντηµα, µυξοµάντιλο).
τσεκούρι: τοβέρ, ο
π.χ. τσχινάβ κασστά ε τοβερέσα =
κόβω ξύλα µε το τσεκούρι.
(υποκ.) τοβερορό, ο.
τσεµπέρι: τσε(µ)µπέρι και
τσενµπέρι, ο
π.χ. λουλουγκιαλό τσε(µ)µπέρι =
λουλουδάτο τσεµπέρι.
Συνών. ντικχλό, µοµία, σσάρπα,
γκρέπο = µαντίλα.
τσέπη: πόσκι, η
π.χ. µιρνέ ποσκιάκε κερές-µπουκί
ντα µανγκές µα(ν)ντάρ παρέ; = για
τη δική µου τσέπη δουλεύεις και
ζητάς από µένα λεφτά;, νάι µαν
ντραµία α(ν)ντί µι πόσκι = δεν έχω
δραχµή στην τσέπη µου.
τσεπούλα: ποσκιορί, ποσκορί και
ποσκίσα, η.
τσέπωµα: ποσκιαριπέ, ο.
τσεπωµένος (µτχ.): ποσκιαρντό,-ί

437

π.χ. ποκί(ν)ντιλο αγκιές,
ποσκιαρντό σι = πληρώθηκε
σήµερα, τσεπωµένος είναι.
τσεπώνω (µετβ. ρ.): ποσκιαράβ
π.χ. άντε µπαχταλέα! πάλε
ποσκιαρντάς τουτ κο κάκο = άντε
τυχερέ! πάλι σε τσέπωσε ο θείος
σου.
τσιγαράκι: τφουβαλορί,
τφουβασλορί, τζιγκαρίσα και
τσιγαρίσα, η.
τσιγαρίλα: τζιγκαρένγκι-κοκία, η
(= τσιγάρων µυρωδιά)
π.χ. τζιγκαρένγκι-κοκία κχά(ν)ντελ
κατέ α(ν)ντρέ = τσιγαρίλα µυρίζει
εδώ µέσα.
τσιγάρο: τφουβαλί, τφουβασλί,
τζιγκάρα και τσιγάρα, η (τφουβ =
καπνός, βας = χέρι)
π.χ. ούτε τσιγαρένγκε παρές ιν
ατσχιλέ λες = ούτε για τσιγάρα
λεφτά δεν του έµειναν, τσχιν καγιά
τζιγκάρα, χαλά τουτ = κόψε αυτό το
τσιγάρο, σ’ έφαγε, τζα κιν µανγκέ
τζιγκάρε = πήγαινε να µου
αγοράσεις τσιγάρα.
τσιγγάνικα (επίρρ.): ροµανές και
ροµανέ
π.χ. ροµανέ τζανές; = τσιγγάνικα
ξέρεις;, ακχιαρέλ ροµανές ο γκατζό,
νά ορµπισάρ ανγκλά λέστε =
καταλαβαίνει τσιγγάνικα ο
αλλόφυλος, µη µιλάς µπροστά του
(γκατζό = αλλόφυλος, ο βλ. και
αλλόφυλος).
τσιγγάνικος (επίθ.): ροµανό,-ί
π.χ. ροµανό µπιάβ = τσιγγάνικος
γάµος, ροµανέ γκιλά = τσιγγάνικα
τραγούδια, ροµανέ αντέτορα =
τσιγγάνικα έθιµα, (στίχοι από
ποίηµα του Γ. Αλεξίου «ιν
µπισταρντάµ» (= δεν ξεχάσαµε)):
µπουτ ντροµά πφιρντάµ, αµαρί
ροµανί τσχιπ ιν µπισταρντάµ =
πολλούς δρόµους περπατήσαµε, την

τσιγγάνική µας γλώσσα δεν τη
ξεχάσαµε.
Αντίθ. γκατζικανό = ξενικός.
Τσιγγανισµός *: Ροµανιπέ, ο
Η λέξη Ροµανιπέ σηµαίνει: α)
τσιγγάνικη ύπαρξη, β) τσιγγάνικο
σύνολο, γ) τσιγγάνικη κουλτούρα,
δ) τσιγγάνικος πολιτισµός, ε)
τσιγγάνικη συµπεριφορά.
* Κατά λέξη Ροµανιπέ σηµαίνει
Τσιγγανισµός ή Τσιγγανιά.
Τσιγγάνος : Ροµ, ο
π.χ. (στίχοι από ποίηµα του Γ.
Αλεξίου «ο Ροµ» (= ο Τσιγγάνος)):
σι µπαρικανιπέ ε Ροµέσκε, κάνα
ασσουνέλ τε ασσαρέν ο Ροµανιπέ =
είναι υπερηφάνεια για τον
Τσιγγάνο, όταν ακούει να
παινεύουν την Τσιγγανιά (τη φυλή
του).
Αντίθ. γκατζό = αλλόφυλος.
τσιγκέλι: τσενγκέλι, ο
π.χ. τσενγκελέσα ορµπισαρέλ καβά
= µε το τσιγκέλι µιλάει αυτός (δηλ.
είναι ολιγόλογος).
τσιγκουνεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
τσινγκούναλούκο-κεράβ (=
τσιγκουνιά κάνω)
Αντίθ. ζιάνι-κεράβ = σπαταλώ.
τσιγκουνεύοµαι (β) (µετβ. ρ.):
µπιζζαησαράβ
π.χ. γκαντικίν παρές σίτουτ, σόσκε
µπιζζαησαρές; = τόσα λεφτά έχεις,
γιατί τσιγγουνεύεσαι;
τσιγκούνης (α) (επίθ.): τσινγκούνικα
π.χ. σαρ κερντιλάν γκαντικίν µπουτ
τσινγκούνι του; = πώς έγινες τόσο
πολύ τσιγκούνης εσύ;, µπουτ
τσινγκούνκα σι λεσκί ροµνί = πολύ
τσιγκούνα είναι η γυναίκα σου.
Αντίθ. χουβαρντάβα = χουβαρντάς.
τσιγκούνης (β) (άκλ. επίθ.):
µπιζζάι
π.χ. µπουτ µπιζζάι σαν = είσαι
πολύ τσιγκούνης.
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Αντίθ. πουταρντέ-βαστέσκο =
ανοιχτοχέρης.
τσιγκουνιά (α): τσινγκούναλούκο,
ο
π.χ. νά κερ γκαντικίν
τσινγκούναλούκο, κέρντο εµπούκα
χουβαρντάβα = µην κάνεις τόση
τσιγκουνιά, γίνε λίγο χουβαρντάς.
Αντίθ. χουβαρνταλούκο =
χουβαρνταλίκι.
τσιγκουνιά (β): µπιζζαηπέ, ο.
τσιµεντάρω (µετβ. ρ.): τσιµέ(ν)τοτσχαβ (= τσιµέντο ρίχνω)
π.χ. τσιµέ(ν)το-τσχαβ κάι αβλία =
τσιµεντάρω την αυλή.
τσιµέντο: τσιµέ(ν)ντο, ο
π.χ. τζι τχάρα κα σσουκιόλ ο
τσιµέ(ν)ντο = µέχρι αύριο θα
στεγνώσει το τσιµέντο, σο
µανγκέλα τε κερέλ, τσιµέ(ν)το µε
κερντόλ = ό,τι θέλει να κάνει,
τσιµέντο ας γίνει.
τσίµπηµα: πουσαηπέ, ο.
τσιµπηµένος (µτχ.): πουσαντό,-ί
τσιµπίδα: κλιάστο, ο (η τσιµπίδα
του γανωτή).
τσιµπιδάκι (για φρύδια):
τζι(µ)µπίζι, ο
π.χ. ατάβ ο τζι(µ)µπίζι, τε ικαλάβ
µε πφουϊά = φέρε το τσιµπιδάκι, να
βγάλω τα φρύδια µου.
τσιµπιέµαι (αµετβ. ρ.):
πουσαβάµαν και πουσάντιαβ.
τσίµπλα: πιχ, η
π.χ. σίτουτ πιχά κάι κε γιακχά =
έχεις τσίµπλες στα µάτια σου.
(υποκ.) πιχορί, η.
τσιµπλιάζω (αµετβ. ρ.): πιχάαβ
π.χ. πιχάιλε λεσκέ γιακχά =
τσίµπλιασαν τα µάτια του.
τσιµπλιάρης (µτχ. ως επίθ.):
πιχαλό, -ί
π.χ. τζα χαλάβ κο µούι, µο
πιχαλέα! = πήγαινε να πλύνεις το
πρόσωπό σου, ρε τσιµπλιάρη! (βλ.
και τσιµπλιασµένος).

τσίµπλιασµα: πιχαλιπέ, ο.
τσιµπλιασµένος (µτχ. ως επίθ.):
πιχαλό, -ί
π.χ. πιχαλέ σι κε γιακχά =
τσιµπλιασµένα είναι τα µάτια σου
(σ.α. τσιµπλιάρης).
τσιµπούρι: κενάβα, η
π.χ. ο τζουκέλ πφερντιλό κενάβε =
ο σκύλος γέµισε τσιµπούρια, (µτφ.)
µπουτ κενάβα κερντός, κάνα µατός
= πολύ τσιµπούρι γίνεσαι, όταν
µεθάς.
(υποκ.) κεναβίσα, η.
τσιµπώ (µετβ. ρ.): πουσαβάβ
π.χ. πουσαβέλ µαν καγιά µπλούζα
= µε τσιµπάει αυτή η µπλούζα.
τσίπουρο (το υπόλειµµα από το
πάτηµα των σταφυλιών): τζίµπρα,
η
π.χ. (µτφ.) κα ικαλάβ κι τζίµπρα
α(ν)ντί µπουκί = θα σου βγάλω το
τσίπουρο (το λάδι) µες στη δουλειά,
(µτφ.) νασσί, νασσί, ικλιλί µι
τζίµπρα = τρέχα, τρέχα, µου βγήκε
το τσίπουρο (η γλώσσα).
τσιράκι: τσιράκο, ο (σ.α.
µαθητευόµενος τεχνίτης)
π.χ. κο τσιράκο σοµ ντα κα
µπιτσχαλές µαν κάι µανγκέσα; = το
τσιράκι σου είµαι και θα µε
στέλνεις όπου θες; (θηλ.
τσιρακίνκα, η)
τσίρκο: τσίρκο, ο (πληθ. τσίρκορα,
ε, (σ.α. λούνα-παρκ).
τσιφλικάς: τσιφλικτσίο, ο.
τσιφλίκι: τσιφλίκο, ο
π.χ. κε νταντέσκο τσιφλίκο σι καβά
ντα κερές κατέ α(ν)ντρέ
κουµά(ν)ντα; = του πατέρα σου το
τσιφλίκι είναι αυτό και κάνεις εδώ
µέσα κουµάντο;
τσιφτετέλι: τσιφτέτελι, ο
π.χ. τσιφτέτελι κχελέλ = τσιφτετέλι
χορεύει, (φράση) εµ µε παρέ κα
ντες εµ εκ ντα τσιφτέτελι κα κχελές
οπράλ = και τα λεφτά µου θα
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δώσεις και ένα τσιφτετέλι θα
χορέψεις από πάνω.
τσίχλα: τσίκλα, η
π.χ. νά τσά(µ)µπε µπουτ τσίκλε, κε
ντα(ν)ντά κα ντουκχάν = µη µασάς
πολλές τσίχλες, τα δόντια σου θα
πονέσουν.
Συνών. µαστίκα, τσαµτσίκ =
µαστίχα.
τσόκαρο: τάκινα, η (πληθ. τάκινε,
ε)
π.χ. κο τζουκέλ λιά µι τάκινα = ο
σκύλος σου πήρε το τσόκαρό µου.
(υποκ.) τακινίσα, η.
τσολιάς: καρακατσάνο, ο (σ.α.
βλάχος), θηλ. καρακατσάνκα, η
τσορβάς: τσορµπάβα,η
π.χ. κερντόµ τουκέ τατί τσορµπάβα
τε χας = σου έφτιαξα ζεστό τσορβά
να φας.
τσούζω (µετβ. ρ.): ουσισαράβ και
πεκιαράβ
(η λέξη πεκιαράβ χρησιµοποιείται
µόνο για δερµατικό καυστικό
τσούξιµο).
τσούζω (αµετβ. ρ.): ουσισάβαβ
π.χ. ουσίλ µαν µι νάι = τσούζει το
δάχτυλό µου, ουσίν µε γιακχά
κατάρ ο ντουµάνο = τσούζουν τα
µάτια µου από τον καπνό.
τσουκνίδα: σίκνιντα, η.
τσούξιµο: ουσιπέ, ο.
τσούρµο: τσούρµα, η
π.χ. σόσι καγιά τσούρµα κάι
κιντισάιλι κατέ; = τι τσούρµο είναι
αυτό που µαζεύτηκε εδώ;
τσόφλι: κόζζα, η
(βλ. και φλούδα).
τύλιγµα: τιλικσαριπέ και σαρµάκο,
ο (σαρµάκο σ.α. περίφραξη).
τυλιγµένος (µτχ.): τιλικσαρντό,-ί.
τυλίγοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
τιλικσαράµαν και σαρίαµαν (µέση
διάθεση).

τυλίγοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
τιλικσάαβ και τιλικσάβαβ
(παθητική διάθεση).
τυλίγω (α) (µετβ. ρ.): τιλικσαράβ
και σαρίαβ
π.χ. τιλικσαράβ µε µπαλά = τυλίγω
τα µαλλιά µου, σαρίαβ ο κιλίµο =
τυλίγω το χαλί.
τυλίγω (β) (µετβ. ρ.): πφά(ν)νταβ
(κυριολ. κλείνω, δένω, φυλακίζω
σ.α. κουµπώνω, βουλώνω,
περιφράζω)
π.χ. πφά(ν)ντε ο κιράλ α(ν)ντό λιλ
= τύλιξε το τυρί µες στο χαρτί.
τυράκι: κιραλορό, ο
π.χ. τζα λε αµένγκε εµπούκα
κιραλορό = πήγαινε να µας πάρεις
λίγο τυράκι.
τυραννία: τσεκία, η
(σ.α. βάσανο) (βλ. και βάσανο).
τυραννιέµαι (αµετβ. ρ.): τσεκίασίρνταβ (= τυραννία τραβώ)
π.χ. τσεκία-σίρντας α(ν)ντέ ντροµά
= τυραννιόµαστε µες στους
δρόµους.
(σ.α. βασανίζοµαι).
τυραννισµένος (µτχ.): τσεκιλίο,ίκα
π.χ. σο τε κερέλ ο τσορορό, µπουτ
τσεκιλίο σι = τι να κάνει ο
φτωχούλης, είναι πολύ
τυραννισµένος.
(σ.α. βασανισµένος).
Συνών. ζαβα(λ)λίο = καηµένος,
δύστυχος, κακοµοίρης, ταλαίπωρος,
άθλιος.
τυραννώ (µετβ. ρ.): τσεκίασιρνταράβ
π.χ. τσεκία-σιρνταρέλας πε ροµνά,
ο(ν)ντάν µουκλά λε = την
τυραννούσε τη γυναίκα του, γι’
αυτό τον παράτησε.
(σ.α. βασανίζω).
τυρί: κιράλ, ο
π.χ. κοβλό κιράλ τε κινές = µαλακό
τυρί να αγοράσεις, νάι λατσχό καβά
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κιράλ = δεν είναι καλό αυτό το
τυρί.
τύφλα: κοριπέ, ο
π.χ. κοριπέ σίτουτ ντα νι ντικχές
ανγκλά τούτε; = τύφλα έχεις και δεν
βλέπεις µπροστά σου;
τυφλαµάρα: (βλ. τύφλα).
τυφλός (επίθ.): κορό,-ί
π.χ. µπιµπαχταλό σι ο κορό
µανούςς = άτυχος (δυστυχισµένος)
είναι ο τυφλός άνθρωπος, (όρκος)
κορό, µπανγκό τε κερέλ µαν ο Ντελ
= τυφλό, στραβό να µε κάνει ο
Θεός.
τυφλωµένος (µτχ.): κοραρντό,-ί
τυφλώνοµαι (αµετβ. ρ.): κοράβαβ
π.χ. (µτφ.) κοράιλο κατάρ η
σεβντάβα = τυφλώθηκε από τον
έρωτα.
τυφλώνω (µετβ. ρ.): κοραράβ
π.χ. (µτφ.) κοραρντά λε λακό
σσουκαριπέ = τον τύφλωσε η
οµορφιά της, (κατάρα) τε κοραρέλ
τουτ ο Ντελ κάι χας µπα(ν)γκέστε
σοβέλ = να σε τυφλώσει ο Θεός που
ορκίζεσαι στραβά (ψεύτικα).
τυχεράκιας: µπαχταλορό, ο (βλ.
και τυχερούλης)
(θηλ.) µπαχταλορί, η.
τυχερός (επίθ.): µπαχταλό,-ί
π.χ. µπαχταλί τε αβάβας µε ντα, κάι
µο πουρανό ροµ κ’ αβάβας ακανά =
τυχερή αν ήµουνα κι εγώ, στον
παλιό µου άντρα θα ήµουν τώρα,
πελάν οπρά κι µπαχ, µπαχταλέα! =
έπεσες πάνω στην τύχη σου,
τυχερέ!
Αντίθ. µπιµπαχταλό και
µπιµπαχτάκο = άτυχος, ουρσούζι =
γρουσούζης.
τυχερούλης (επίθ.): µπαχταλορό, -ί
(σ.α. τυχεράκιας)
π.χ. µπουτ µπαχταλορό σαν! =
πολύ τυχερούλης είσαι.
τύχη: µπαχ, η

π.χ. πουτάρντιλι λεσκί µπαχ =
άνοιξε η τύχη του, (ευχή) µπαχ τε
ντικχές κε χουρντένσα = τύχη να
δεις µε τα παιδιά σου, ιτσ µπαχ νάι
καλέ µανουσσέ = καθόλου τύχη δεν
έχει αυτός ο άνθρωπος.
(υποκ.) µπαχτορί, η.
Αντίθ. µπιµπαχταλιπέ και
µπιµπαχτιπέ = ατυχία.
τύχη (στα χαρτιά): ζάρι, ο
π.χ. ασταρντά µαν ζάρι αϊράτ, κα
χαβ σα τουµαρέ παρέ = µ’ έπιασε
τύχη στα χαρτιά απόψε, θα φάω
(κερδίσω) όλα τα λεφτά σας.
(βλ. και ρέντα).
τώρα (επίρρ.): ακανά
π.χ. ακανά σο κα κερές; = τώρα τι
θα κάνεις;, ακανά αβιλάν; = τώρα
ήρθες; σο κερντιλό, κερντιλό, ντεν
ακανά τουµαρέ βαστά = ό,τι έγινε,
έγινε, δώστε τώρα τα χέρια σας,
τζάβταρ ακανά = φεύγω τώρα.
Αντίθ. οζοµάν = τότε, εβελντέν =
παλιά, αλλοτινά.
τωρινός (επίθ.): ακανουτνό,-ί
π.χ. ε ακανουτνέ µπροσσά = τα
τωρινά χρόνια.
Συνών. αβγκιτνό = σηµερινός.
Αντίθ. εβελκί = αλλοτινός, πουρανό
= παλιός.

