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Φ
φαγάκι: ζουµορί, η
π.χ. χα κι ζουµορί µο τσχαβό = φάε
το φαγάκι σου αγόρι µου.
φαγάνα: φαγκάνα, η
π.χ. νά χα µπουτ, σαρ φαγκάνα
κερντιλάν = µην τρως πολύ, σαν
φαγάνα έγινες.
φαγητό (α): ζουµί, η και χαπέ, ο
(χαπέ σ.α. τροφή)
π.χ. µπιλονγκλί σι η ζουµί =
ανάλατο είναι το φαγητό, κχιλαλό
χαπέ νασστί χαβ = λαδερό φαγητό
δεν µπορώ να φάω, σαή ζουµί τε
κεράβ αβγκιέ; = τι φαγητό να κάνω
σήµερα;
φαγητό (β): χαµπέ, ο
π.χ. κερντιλό ο χαµπέ; = έγινε το
φαγητό;
φαγούρα: χαντζ και χαντσ, η
π.χ. ασταρντά µαν χαντσ κάι µο
ντουµό = µ’ έπιασε φαγούρα στην
πλάτη.
φαγουρίζοµαι (αµετβ. ρ.):
χάντζαβµαν και χάντζαµαν
π.χ. (φράση) µι πάλµα χαντζόλµαν,
παρέ κα λαβ = η παλάµη µου
φαγουρίζεται, λεφτά θα πάρω.
φαγουρίζω (µετβ. ρ.): χάντζαβ
π.χ. χαντζόλ τουτ κο ντουµό
µαριµάσκε; = σε φαγουρίζει η
πλάτη σου για ξύλο;
φαγούρισµα: χαντζαηπέ, ο.
φάγωµα: χα(ν)ντιπέ, ο
π.χ. ο χα(ν)ντιπέ ε µενιένγκο = το
φάγωµα των παπουτσιών.
φαγωµένος (µτχ. ως επίθ.):
χα(ν)ντό,-ί
π.χ. χα(ν)ντό σοµ, νι µανγκάβ τε
χαβ = φαγωµένος είµαι, δε θέλω να
φάω, χα(ν)ντέ σι ε τοµαφιλέσκε
λαστίκε = φαγωµένα είναι τα
λάστιχα του αυτοκινήτου.

(χα(ν)ντό µτφ. = µαλωµένος, βλ.
και µαλωµένος).
φαγώνοµαι (α): χα(ν)ντιάβ
π.χ. χα(ν)ντιλέ ταλάλ ε µενία =
φαγώθηκαν από κάτω τα
παπούτσια, χα(ν)ντιλέ ε
τοµαφιλέσκε λαστίκε = φαγώθηκαν
τα λάστιχα του αυτοκινήτου, (µτφ.)
χα(ν)ντόλ καβά ντοκτόρι =
φαγώνεται (δωροδοκείται) αυτός ο
γιατρός (χα(ν)ντιάβ σ.α. τρώγοµαι
(κυριολ.), π.χ. σσουκλιλί η ζουµί, νι
χα(ν)ντόλ = ξίνισε το φαγητό, δεν
τρώγεται).
φαγώνοµαι (µτφ.) (β) (αµετβ. ρ.):
χάµαν (βλ. και τρώγοµαι (µτφ.)
µαλώνω)
π.χ. νά χάτουτ κε ντάσα = µη
φαγώνεσαι µε τη µάνα σου, (ο
αόριστος χαλόµαν = φαγώθηκα
(µτφ.), µάλωσα, σ.α. κάηκα (µτφ.),
την πάτησα, την έβαψα, χάθηκα,
καταστράφηκα, π.χ. χαλόµαν
ακανά, σο κα κεράβ; = φαγώθηκα
(κάηκα) τώρα, τι θα κάνω;
χαλά(ν)τουτ, τε ασταρένα τουτ ε
σσεραλέ = φαγώθηκες (την
έβαψες), αν σε πιάσουν οι
αστυνοµικοί).
φαγώσιµος (επίθ.): χαµάσκο, -ι.
φαΐ: (βλ. φαγητό).
φαίνοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
σικάντιαβ (σ.α. εµφανίζοµαι,
αποδεικνύοµαι)
π.χ. νι σικάντολ κατάρ, ντουρ σι =
δε φαίνεται από ’δώ, µακριά είναι,
ουτσχάρ-τουτ, κε τσανγκά σικάντον
= σκεπάσου, τα πόδια σου
φαίνονται, λατσχό µανούςς
σικάντολ = καλός άνθρωπος
φαίνεται.
Αντίθ. γκαράντιαβ = κρύβοµαι,
χασάρντιαβ = χάνοµαι,
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εξαφανίζοµαι, χασάαβ =
εξαφανίζοµαι, χάνοµαι.
φαίνοµαι (β) (αµετβ. ρ.): µπε(λ)λίκεράβ (= φανερό κάνω)
π.χ. µπε(λ)λί-κερέλ κάι πφενέλ
χοχαηπέ. λεσκό µούι λολιλό =
φαίνεται που λέει ψέµα. το
πρόσωπό του κοκκίνησε.
φάκα: φάκα, η
π.χ. (µτφ.) κάι κα τζας; κα περές
α(ν)ντί φάκα = πού θα πας; θα
πέσεις στη φάκα (δηλ. θα σε
πιάσω).
φάκελος: φάκελο, ο
π.χ. µιρνό σι καβά φάκελο = δικός
µου είναι αυτός ο φάκελος.
φακή: λί(ν)τα, η
π.χ. κιριλί η λί(ν)τα; = έβρασε η
φακή;
φακίδα: τσίλι, ο (πληθ. τσίλορα, ε)
π.χ. πφερντό τσίλορα σι λεσκό µούι
= γεµάτο φακίδες είναι το πρόσωπό
του.
φακιδιάρης (επίθ.): τσι(λ)λίο, -ίκα.
φακός: φακό, ο
π.χ. κάι τχοντάν ο φακό; = πού
έβαλες τον φακό;
φαλακροκέφαλος* (επίθ.): χαλέσσερέσκο, -ι.
φαλακρός (επίθ.): χαλό, -ί
π.χ. µπουτ πελέ κε µπαλά, χαλό κα
ατσχές = πολύ έπεσαν τα µαλλιά
σου, φαλακρός θα µείνεις.
φαλακρούλης (επίθ.): χαλορό,-ί
φαλάκρα: χαλιπέ, ο.
φαλάκρωµα: (βλ. φαλάκρα).
φαλακρωµένος (µτχ.): χαλιαρντό-ί
Συνών. χαλό = φαλακρός.
φαλακρώνοµαι: (βλ. (αµετβ.)
φαλακρώνω).
φαλακρώνω (αµετβ. ρ.): χαλιάβ
(σ.α. φαλακρώνω σε κάθε τριχωτό
µέρος του σώµατος)
π.χ. χαλιλό κο σσορό = φαλάκρωσε
το κεφάλι σου.

φαλακρώνω (µετβ. ρ.): χαλό (-ί)κεράβ (= φαλακρό(-ή) κάνω) και
χαλιαράβ
π.χ. η γιακ χαλιαρντάς ο µπαλκάνο
= η φωτιά φαλάκρωσε το βουνό.
φαλιµέντο: φελεµέ(ν)το, ο
φαλιρίζω (αµετβ. ρ.): φελεµέ(ν)τοτσχαβ
π.χ. α(ν)ντέ τριν τσχον φελεµέ(ν)το
τσχουτά, πφα(ν)ντά ο ντικιάνο = σε
τρεις µήνες φαλίρισε, έκλεισε το
µαγαζί. (φελεµέ(ν)το-τσχαβ
κυριολ.: φαλιµέντο ρίχνω)
Σύνων. τσοριάβ = φτωχαίνω αµετβ.
Αντίθ. µπαρβαλισάαβ και ζενγκίνικερντιάβ = πλουτίζω αµετβ.
φαλίρισµα: (βλ. φαλιµέντο).
φάλτσο: φάλτσο, ο
π.χ. φάλτσο τσαλάβ η τόπα =
φάλτσο χτύπα την µπάλα.
φανέλα: φανέλα, η
π.χ. σαβί σσουκάρ φανέλα
κι(ν)ντόµ τούκε! = τι ωραία φανέλα
σου αγόρασα!
φανερός (α) (επίθ.): σικαντό,-ί
(σ.α. εµφανής, ορατός, δειγµένος)
π.χ. σικαντό σι ο τσατσιπέ =
φανερή είναι η αλήθεια.
Αντίθ. µπισικαντό = αφανής,
γκαραντό = κρυµµένος, χασαρντό =
χαµένος, εξαφανισµένος.
φανερός (β) (άκλ. επίθ. και
επίρρ.): µπε(λ)λί (σ.α. φανερά,
πρόδηλος, προδήλως, προφανής,
ευδιάκριτος, εµφανής, εµφανώς,
ορατός, ορατώς, έκδηλος)
π.χ. καβά σσέι, µπε(λ)λί σας, κάι
κα κερντόλ = αυτό το πράγµα,
φανερό ήταν, ότι θα γίνει.
Αντίθ. µπε(λ)λεσίζι = άδηλος,
αδήλως.
φανέρωµα: σικανταριπέ, ο (κυριολ.
ανάδειξη)
(σ.α. αποκάλυψη, επίδειξη,
προβολή, παρουσίαση)

449

Αντίθ. γκαραηπέ = κρύψιµο,
χασαριπέ = χάσιµο, εξαφάνιση,
απώλεια.
φανερωµένος (µτχ.): σικανταρντό,ί και σικαντι(ν)ντό, -ί (κυριολ.
αναδειγµένος) (σικανταρντό σ.α.
αποκαλυµµένος, επιδειγµένος,
προβεβληµένος, παρουσιασµένος).
Αντίθ. γκαραντό = κρυµµένος,
µπισικαντι(ν)ντό και µπισικανταρντό
= αφανέρωτος.
φανερώνοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
σικανταράµαν και σικαντινάβαβ
(κυριολ. αναδεικνύοµαι) (σ.α.
επιδεικνύοµαι, προβάλλοµαι,
παρουσιάζοµαι)
π.χ. σικαντινάιλο ο τσατσιπέ =
φανερώθηκε η αλήθεια, νι
σικαντάρεστουτ, πφιρνορέα,
τσοράλ κερές κι µπουκί = δεν
φανερώνεσαι, πονηρούλη, κρυφά
κάνεις τη δουλειά σου.
Αντίθ. γκαράντιαβ και γκαραβάµαν
= κρύβοµαι.
φανερώνοµαι (β): σικαντισάαβ
(κυριολ. αναδεικνύοµαι) (σ.α.
επιδεικνύοµαι, προβάλλοµαι,
παρουσιάζοµαι).
φανερώνοµαι (γ) (αµετβ. ρ.):
σικάντιαβ (= φαίνοµαι,
εµφανίζοµαι, αποδεικνύοµαι).
φανερώνω (µετβ. ρ.): σικανταράβ
(σ.α. αποκαλύπτω, επιδεικνύω,
παρουσιάζω, προβάλλω) (κυριολ.
αναδεικνύω)
π.χ. κα σικανταράβ τουµαρέ
ρεζι(λ)λίκορα = θα φανερώσω τα
ρεζιλίκια σας.
Αντίθ. γκαραβάβ = κρύβω,
χασαρνταράβ = εξαφανίζω,
αφανίζω, εξοντώνω.
φαντάρος: (βλ. στρατιώτης.).
φαντασία: φα(ν)ντασία, η
π.χ. νάι τουτ κχάντσικ, σο κερέλ,
κερέλ λε κι φα(ν)ντασία = δεν έχεις

τίποτα, ό,τι κάνει, το κάνει η
φαντασία σου.
φάντασµα (α): τζοχανό, ο
π.χ. εβελντέν σας τζοχανέ, ακανά
νάι = παλιά υπήρχαν φαντάσµατα,
τώρα δεν υπάρχουν, σαρ τζοχανό
κερντιλό καβά = σαν φάντασµα
έγινε αυτός (δηλ. ασχήµυνε πολύ),
θηλ. τζοχανί, η (σ.α. στρίγκλα π.χ.
µπουτ τζοχανί ροµνί σι κι σασούι =
πολύ στρίγκλα γυναίκα είναι η
πεθερά σου).
φάντασµα (β) (λέγεται ως φοβέρα
για τα παιδιά): γκουγκού, ο
π.χ. τε να χάσα κι ζουµί, κα χαλ
τουτ ο γκουγκού = αν δε φας το
φαγητό σου, θα σε φάει το
φάντασµα (όταν ο τόνος ανεβαίνει
στην παραλήγουσα, τότε η λέξη
σηµαίνει πανάσχηµος-η, π.χ. τζάταρ
κατάρ τσχε γκούγκου = φύγε από
‘δω πανάσχηµη).
φαντασµατάκι: τζοχανορό, ο.
φάντης: φά(ν)ντι, ο.
φάρα: φάρα, η
π.χ. κατάρ αµαρί φάρα σι καβά =
από τη δική µας φάρα είναι αυτός.
φαράσι: σικνό-κιρέκο, ο και σικνίλοπάτα, η (κυριολ. µικρό φτυάρι)
π.χ. καζόµ παρέ κερέλ ο σικνόκιρέκο; = πόσα λεφτά κάνει το
φαράσι;
Φαραώ: Φιραούνο, ο
(σ.α. αρχαίος Αιγύπτιος).
φαρδαίνω (α) (µετβ. ρ.):
γκενισσλετιρίαβ
π.χ. κα γκενισσλετιρίαβ ο φουστάνο = θα φαρδύνω το φουστάνι.
Αντίθ. τανγκιαράβ = στενεύω
(µετβ.) και ντάρι-κεράβ = στενεύω
(µετβ.)
φαρδαίνω (β) (µετβ. ρ.): γκενίσσικεράβ (= φαρδύ κάνω).
φαρδαίνω (α) (αµετβ. ρ.):
γκενισσλενίαβ
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π.χ. γκενισσλενίορ ο ντροµ νταά
τελέ = φαρδαίνει ο δρόµος πιο
κάτω.
Αντίθ. τανγκιάβ = στενεύω (αµετβ.)
και ντάρι-κερντιάβ = στενεύω
(αµετβ.).
φαρδαίνω (β) (αµετβ. ρ.):
γκενίσσι-κερντιάβ (= φαρδύς
γίνοµαι)
Αντίθ. ντάρι-κερντιάβ = στενεύω
αµετβ.
φάρδεµα: γκενισσλεµέκο, ο
Αντίθ. τανγκιαριπέ = στένεµα,
νταρλαµάκο = στένεµα.
φαρδόκαρδος: (βλ. φαρδόψυχος).
φάρδος: γκενισσλίκο, ο
π.χ. καζόµ µέτρορα σι ο
γκενισσλίκο; = πόσα µέτρα είναι το
φάρδος;
Αντίθ. τανγκιπέ και νταρλούκο =
στενότητα.
φαρδόψυχος (επίθ.): γκενίσσιγκέσκο, -ι
π.χ. καγιά µπουκί µανγκέλ
γκενίσσι-γκέσκο µανούςς = αυτή η
δουλειά θέλει φαρδόψυχο άνθρωπο.
Αντίθ. ντάρι-γκέσκο = στενόψυχος.
φαρδύς (άκλ. επίθ.): γκενίσσι
π.χ. µπουτ γκενίσσι σι καβά
πα(ν)τόλι µάνγκε = πολύ φαρδύ
είναι αυτό το παντελόνι για µένα,
γκενίσσι σι ο ντροµ = φαρδύς είναι
ο δρόµος.
Αντίθ. τανγκ και ντάρι = στενός.
φαρµακείο: φαρµακίο, ο και
ερζανάβα, η
π.χ. σαβό φαρµακίο σι αϊράτ
πουταρντό; = ποιο φαρµακείο είναι
απόψε ανοιχτό;, κα τζας τζι κάι
ερζανάβα; = θα πας µέχρι το
φαρµακείο;
φάρµακο: ντραπ και ιλάτσι, ο
π.χ. κα λατσχαρέν τουτ καλά
ντραπά = θα σε καλυτερέψουν αυτά
τα φάρµακα, πιλάν κο ιλάτσι; =
ήπιες το φάρµακό σου;

(ντραπ σ.α. βότανο).
φαρµακοποιός: ερζανετζίο, ο (θηλ.
ερζανετζίκα, η).
φασαρία (α): τσινγκάρ, η
(σ.α. µάλωµα, πόλεµος, καβγάς)
π.χ. µπεςς σσουκάρ˙ ρόντεστουτ
τσινγκαράκε; = κάτσε καλά˙
ψάχνεσαι για φασαρία;
φασαρία (β): γκυρι(ν)τία,
γκυρι(ν)τάβα (τα υ προφ. όπως το
γαλλικό u), γκιουρι(ν)τία και
γκιουρι(ν)τάβα, η (κυριολ.
θόρυβος)
π.χ. νά κερέν γκιουρι(ν)τία, ο
χουρντό πασστόλ = µην κάνετε
φασαρία (θόρυβο), το παιδί
κοιµάται.
φασίνα: φασσίνα, η
π.χ. κεράβ φασσίνα ο κχερ = κάνω
φασίνα το σπίτι.
φάσκιωµα: πακιαριπέ, ο
Συνών. κουρπαριπέ = σπαργάνωµα.
φασκιωµένος (µτχ.): πακιαρντό,-ί
Συνών. κουρπαρντό =
σπαργανωµένος.
Αντίθ. µπιπακιαρντό = αφάσκιωτος.
φασκιώνω (µετβ. ρ.): πακιαράβ
π.χ. πακιαράβ ε χουρντέ =
φασκιώνω το µωρό.
(πακιαράβ σ.α. τυλίγω,
συσκευάζω).
Συνών. κουρπαράβ = σπαργανώνω.
φασολάδα: φουσουέσκι-ζουµί, η (=
φασολιού φαγητό)
π.χ. φουσουέσκι-ζουµί κα κεράβ
αβγκιέ = φασολάδα θα κάνω
σήµερα, χα τε ντικχές σαρ κερντιλί
ε φουσουέσκι-ζουµί, σο τε κερές ο
µας = φάε να δεις πώς έγινε η
φασολάδα, τι να το κάνεις το κρέας.
φασολάκια (φρέσκα): ταζέφουσουϊά, ε (= φρέσκα φασόλια)
(προφ. µε συνίζηση ια).
φασόλι: φουσούι, ο
π.χ. οπάςς κίλο φουσούι λιόµ =
µισό κιλό φασόλι (φασόλια) πήρα.
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(υπόκ.): φουσουϊορό, ο (προφ. µε
συνίζηση ιο).
φάτνη: αβρούζι, ο (= παχνί)
π.χ. τσχου τσαρ α(ν)ντό αβρούζι, τε
χαν ε µπακρέ = ρίξε χόρτο µες στη
φάτνη, να φάνε τα πρόβατα (βλ. και
λεκάνη (βρύση)).
φάτσα: φάτσα, η
π.χ. κι φάτσα νι ντικχές, µαν
πρασάς = τη φάτσα σου δε βλέπεις,
εµένα κοροϊδεύεις. µποζντού ε
κχερέσκι φάτσα καβά ρένκι =
χάλασε τη φάτσα του σπιτιού αυτό
το χρώµα.
Συνών. µούι = πρόσωπο, στόµα.
φαφούτης: µπιντα(ν)ντένγκο, ο.
φαφούτα (η): µπιντα(ν)ντένγκι, η.
φαφουτιάζω (αµετβ. ρ.):
µπιντα(ν)ντένγκο-ατσχάβ (= χωρίς
δόντια µένω).
φεγγάρι: (βλ. µήνας).
φεγγερός: (βλ. φωτεινός).
φέγγος: (βλ. φως (β)).
φέγγω: (βλ. φωτίζω (β)).
φερετζές: φερετζάβα, η
π.χ. βουραντά πι φερετζάβα η
Χοραχνί = φόρεσε τον φερετζέ της
η Τουρκάλα.
φέρετρο: ταµπούτο, ο
π.χ. (κατάρα) κο νταµπούτο τε
α(ν)ταβέν σαρ αβές κοτάρ = το
φέρετρό σου να φέρουν καθώς θα
’ρχεσαι από ’κει.
φερµένος (µτχ.): α(ν)ταντό,-ί και
αταντό, -ι
Αντίθ. τζι(ν)ντό = πηγεµένος,
ινγκαρντό και ινγκιαρντό =
πηγεµένος, µεταφερµένος,
οδηγηµένος.
φερµουάρ (α): φερµούαρι, ο
π.χ. πφά(ν)ντε κο φερµουάρι =
κλείσε το φερµουάρ σου.
φερµουάρ (β): σιντζίρι, ο (κυριολ.
αλυσίδα)
π.χ. πουταρντό σι κο σιντζίρι =
ανοιχτό είναι το φερµουάρ σου.

φέρνω (µετβ. ρ.): α(ν)ταβάβ και
αταβάβ
π.χ. σο µανγκές τε α(ν)ταβάβ
τουκέ; = τι θέλεις να σου φέρω;,
νταά νι αταντά ε µανγκινά; = ακόµα
δεν έφερε τα εµπορεύµατα;
φέροµαι: (βλ. συµπεριφέροµαι).
φέρσιµο:(βλ. συµπεριφορά).
φέτα: φιλία, η
π.χ. τσχιν µανγκέ γεκ φιλία κιράλ =
κόψε µου µια φέτα τυρί, ντούι φιλίε
µαρνό = δυο φέτες ψωµί.
φετινός (επίθ.): καλέµπροσσέσκο,-ι (= αυτού του
χρόνου) και καλέ-µπρεσσέσκο,-ι (=
αυτού του χρόνου)
π.χ. καλέ-µπροσσέσκι µόδα σι
καγιά = φετινή µόδα είναι αυτή.
φέτος (επίρρ.): καβά-µπροςς (=
αυτόν το χρόνο) και καβά-µπρεςς
(= αυτόν το χρόνο)
π.χ. καβά-µπροςς ιτσ γιβ νι
ντικχλαµούς = φέτος καθόλου χιόνι
δεν είδαµε.
φετούλα: φιλιίσα, η
π.χ. χα κι φιλιίσα = φάε τη φετούλα
σου.
φευγατίζω (µετβ. ρ.): νασσαλάβ
(σ.α. απάγω, εξαφανίζω,
φυγαδεύω).
φευγάτισµα: νασσαλιπέ, ο (σ.α.
απαγωγή, εξαφάνιση, φυγάδευση).
φευγατισµένος (µτχ.): νασσαλντό,
-ί (σ.α. εξαφανισµένος, φευγάτος,
φυγαδευµένος).
φευγάτος (µτχ. ως επίθ.):
νασσαλντό, -ί (σ.α. φυγαδευµένος,
εξαφανισµένος).
φευγιό: (βλ. φυγή).
φεύγω (αµετβ. ρ.): τζάβταρ και
νασσάβ
π.χ. κα τζάβταρ αβγκιέ = θα φύγω
σήµερα, ναςς ανγκλά µά(ν)νταρ =
φύγε από µπροστά µου.
(βλ. νασσάβ στα λήµµατα τρέχω
(αµετβ.), ξεφεύγω)
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Αντίθ. αβάβ και αβάβταρ =
έρχοµαι.
φήµη (α): ασσου(ν)ντιπέ, ο (=
άκουσµα, ασσουνάβ = ακούω)
π.χ. νά πακιά καλά όρµπε, σάντε
ασσου(ν)ντιµάτα σι = µην τα
πιστεύεις αυτά τα λόγια, είναι µόνο
φήµες.
φήµη (β): νάµο, ο
π.χ. µπαρό νάµο κερντιλό καβά
σσέι, σα η ντουνιάβα ασσου(ν)ντά
λε = µεγάλη φήµη έγινε αυτό το
πράγµα, όλος ο κόσµος το άκουσε
(σ.α. δόξα).
φηµίζοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
ασσου(ν)ντινάβαβ
π.χ. ασσου(ν)ντινάολ πε λατσχέ
µπουκιάκε κάι κερέλ = φηµίζεται
για την καλή δουλειά που κάνει.
(ασσου(ν)ντινάβαβ σ.α. διαδίδοµαι,
διαλαλούµαι).
φηµίζοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
ασσου(ν)ντισάβαβ και
ασσου(ν)ντισάαβ (σ.α. διαδίδοµαι,
διαλαλούµαι)
Συνών. ασσού(ν)ντιαβ =
ακούγοµαι, φηµολογούµαι.
φηµισµένος (µτχ. ως επίθ.):
ασσου(ν)ντό,-ί (= ακουστός)
π.χ. ασσου(ν)ντό ντοκτόρι σι καβά
= φηµισµένος γιατρός είναι αυτός.
Συνών. ασσαρντό = παινεµένος,
περίφηµος.
φηµολογία: (βλ. φήµη).
φηµολογούµαι (αµετβ.ρ.):
ασσού(ν)ντιαβ (= ακούγοµαι)
π.χ. ασσού(ν)ντολ κάι κα
πααλανίορ ο γκάζι = φηµολογείται
ότι θα ακριβύνει το πετρέλαιο.
φθαρµένος (µτχ.): αραντό,-ί (σ.α.
χαλασµένος)
Συνών. µουσαρντό = χαλασµένος.
φθείροµαι (αµετβ. ρ.): αράντιαβ
(σ.α. χαλώ (αµετβ.))

π.χ. ε ουτζούζι µινία αράντον σίγο
= τα φτηνά παπούτσια φθείρονται
γρήγορα.
Συνών. µουσάρντιαβ = χαλώ
(αµετβ.).
φθείρω (µετβ. ρ.): αραβάβ
(σ.α. χαλώ(µετβ.))
Συνών. µουσαράβ = χαλώ (µετβ.).
φθινόπωρο: φθινόπορο, ο
π.χ. φθινόπορο σι, ο(ν)ντάν περέν ε
κοπατσένγκε πατρά = φθινόπωρο
είναι, γι’ αυτό πέφτουν τα φύλλα
από τα δέντρα.
φθίνω: (βλ. λιγοστεύω αµετβ.).
φθισικός: (βλ. φυµατικός).
φθορά: αραντιπέ, ο (σ.α. χάλασµα)
φιγούρα (α): φιγούρα, η
π.χ. φιγούρα µπικινές µάνγκε; =
φιγούρα µου πουλάς;
Συνών. σικανταριπέ = επίδειξη,
προβολή, ανάδειξη, παρουσίαση.
φιγούρα (β): φιγούραλούκο, ο
π.χ. πφουριλάν, νταά
φιγούραλούκο µανγκές τε κερές; =
γέρασες, ακόµα φιγούρα θέλεις να
κάνεις;
φιγουράρω (α) (αµετβ. ρ.):
φιγούρα-κεράβ (= φιγούρα κάνω)
π.χ. µπουτ φιγούρα-κερές ντικχάβ
καλέ σσεένσα = πολύ φιγουράρεις
βλέπω µ’ αυτά τα ρούχα.
Συνών. σικανταράµαν =
επιδεικνύοµαι, προβάλλοµαι,
αναδεικνύοµαι, παρουσιάζοµαι.
φιγουράρω (β) (αµετβ. ρ.):
φιγούραλούκο-κεράβ (= φιγούρα
κάνω).
φιγουρατζής: φιγούρατζιο, ο
(φιγουρατζού, η = φιγούρατζικα, η)
π.χ. σικνιντέρα σας φιγούρατζιο =
από µικρός ήταν φιγουρατζής.
φιδάκι: σαπορό, ο.
φίδι: σαπ, ο
π.χ. (φράση) µε κα ικαλάβ ο σαπ
α(ν)ντάρ η χουβ; = εγώ θα βγάλω
το φίδι από την τρύπα; (µτφ.)
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τζανές σο σαπ σι καβά; = ξέρεις τι
φίδι είναι αυτός;, (κατάρα) σαπ τε
ντα(ν)νταλέλ τουτ σαρ κα πφιρές =
φίδι να σε δαγκώσει καθώς θα
περπατάς.
φιδίσιος (α) (επίθ.): σαπαλό,-ί
π.χ. σαπαλί µορκχί = φιδίσιο
δέρµα, (µτφ.) µπουτ φενά σαν,
σαπαλέα! = πολύ κακός είσαι,
φιδίσιε!
(σαπαλό µτφ. λέµε τον ύπουλο,
δόλιο, πανούργο και πολύ πονηρό
άνθρωπο) (βλ. και πανούργος).
φιδίσιος (β) (επίθ.): σαπέσκο, -ι
π.χ. σαπέσκο ζεήρι = φιδίσιο
δηλητήριο.
φιδότρυπα: σαπέσκι-χουβ, η.
φιλαλήθεια: ντοβρουτζουλούκο, ο.
φιλαλήθης: ντοβρουτζίο, ο (θηλ.
ντοβρουτζούκα, η) (σ.α. ντόµπρος,
ευθύς).
φιλανθρωπία (α): µανουσσιπέ, ο
(= ανθρωπιά).
φιλανθρωπία (β): λατσχιπέ, ο (=
καλοσύνη, καλό, το σ.α.
ευεργεσία).
φιλανθρωπικός (α) (επίθ.):
µανουσσικανό,-ί (= ανθρώπινος)
φιλανθρωπικός (β) (επίθ.):
λατσχιµάσκο, -ι (= για καλοσύνη,
για καλό)
π.χ. λατσχιµάσκο γιαρντούµο =
φιλανθρωπική βοήθεια.
φιλαράκι: αµαλορό, ο
π.χ. αβιλό µο αµαλορό = ήρθε το
φιλαράκι µου.
φιλαργυρία (α): τερέαλούκο, ο.
φιλαργυρία (β): (βλ. τσιγκουνιά).
φιλάργυρος (α) (επίθ.):
τσινγκούνι-κα (= τσιγκούνης) και
(άκλ. επίθ.) τερέα
π.χ. οπρά πι ντραµία ιζντράλ καβά
τερέα = πάνω στη δραχµή του
τρέµει αυτός ο φιλάργυρος.
φιλάργυρος (β) (άκλ. επίθ.):
µπιζζάι

π.χ. κα κερέλ πε παρές
σσαρα(ν)ντά καβά µπιζζάι = θα τα
κάνει τα λεφτά του µαξιλάρια αυτός
ο φιλάργυρος.
(βλ. και τσιγκούνης).
φιλενάδα: αµαλίν, η
π.χ. λατσχί αµαλίν τε αβέσας, νά
κα τζάσας µε ροµέσα = καλή
φιλενάδα αν ήσουν, δε θα πήγαινες
µε τον άντρα µου, τζαβ κάι µι
αµαλίν = πάω στη φιλενάδα µου.
φιλεναδίτσα: αµαλινορί, η.
φιλεργία: (βλ. εργατικότητα).
φίλεργος: (βλ. εργατικός).
φιληµένος (µτχ.):
τσουµουντι(ν)ντό, -ί και
τσουµιντι(ν)ντό, -ί
Αντίθ. µπιτσουµουντι(ν)ντό και
µπιτσουµιντι(ν)ντό = αφίλητος.
φιλί: τσουµιντιπέ και
τσουµουντιπέ, ο
π.χ. ντιά λε γεκ τσουµιντιπέ κάι η
τσχαµ = του ’δωσε ένα φιλί στο
µάγουλο.
φιλία: αµαλιπέ, ο (σ.α. παρέα)
π.χ. (στίχος από ποίηµα Γ. Αλεξίου
«ο τσατσουκανό αµαλιπέ» (= η
αληθινή φιλία)): ο τσατσουκανό
αµαλιπέ ιν πφουκαβέλ τουτ ιτσ = η
αληθινή φιλία δεν σε προδίδει ποτέ.
Αντίθ. ντουσσµα(ν)νούκο και
ντουσσµανλούκο = έχθρα,
εχθρότητα.
φιλιέµαι (αµετβ. ρ.): τσουµίνταµαν
και τσουµούνταµαν
π.χ. ντικχλόµ λεν τε
τσουµίντε(ν)πες = τους είδα να
φιλιούνται.
φιλικός (επίθ.): αµαλικανό, -ί
Αντίθ. ντουσσµανέσκο = εχθρικός.
φιλόζωος: αϊβανατένγκο-αµάλ, ο
(= ζώων φίλος).
φιλονικία: (βλ. µάλωµα, καβγάς).
φιλονικώ: (βλ. µαλώνω,
καβγαδίζω).
φιλοξενία: µισαφιρλίκο, ο.
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φιλοξενούµενος: µισαφίρι, ο
π.χ. σίµαν µισαφίρα αϊράτ κάι µο
κχερ = έχω φιλοξενούµενους απόψε
στο σπίτι µου. (θηλ. µισαφίρκα, η).
φιλοπονία: (βλ. εργατικότητα).
φιλόπονος: (βλ. εργατικός).
φίλος: αµάλ, ο
π.χ. σικνιµάσταρ σαµούς αµαλά =
από µικροί είµαστε φίλοι, (φράση)
σικάβ µανγκέ κε αµαλέ, τε πφενάβ
τουκέ κον σαν = δείξε µου το φίλο
σου να σου πω ποιος είσαι.
Αντίθ. ντουσσµάνο = εχθρός.
φιλοχρηµατία: παρένγκο-ντιλιπέ
και
λοβένγκο-ντιλιπέ,
ο
(=
χρηµάτων τρέλα)
Συνών. τερέαλούκο = φιλαργυρία,
τσινγκούναλούκο = τσιγκουνιά.
φιλοχρήµατος (επίθ.): παρένγκο(ι)-ντιλό, -ί και λοβένγκο(-ι)-ντιλό,-ί
(= χρηµάτων τρελός)
π.χ. µε νάι σοµ σαρ τούτε
παρένγκο-ντιλό = εγώ δεν είµαι σαν
εσένα φιλοχρήµατος.
Συνών. τερέα = φιλάργυρος,
τσινγκούνι = τσιγκούνης.
φιλώ (µετβ. ρ.): τσουµίνταβ και
τσουµούνταβ
π.χ. τσουµιντά πε χουρντέν ντα
γκελόταρ = φίλησε τα παιδιά του κι
έφυγε.
φις: φίσσι, ο
π.χ. ικάλ ο φίσσι α(ν)ντάρ η µπρίζα
= βγάλε το φις από την πρίζα.
φιστικής (επίθ.): φουστουκέσκο, ι.
φιστίκι: φουστούκο, ο
π.χ. φουστούκορα κα χας; =
φιστίκια θα φας;
φιστικιά: φουστουκλίν, η.
φιτίλι: φιτίλι, ο
π.χ. λανµπάκο φιτίλι = φιτίλι
λάµπας (πετρελαίου).
φιτιλιά (α): φιτίλι, ο
π.χ. τχοντά λεσκέ φιτίλα λεσκί ντέι,
για τε χάλπες πε ροµνάσα = του

έβαλε φιτιλιές η µάνα του, για να
µαλώσει µε την γυναίκα του. (βλ.
και φιτίλι).
φιτιλιά (β): φίτι, ο
π.χ. του τχος λεσκέ καλά φίτορα
α(ν)ντέ λεσκί γκογκί = εσύ του
βάζεις αυτές τις φιτιλιές στο µυαλό
του.
φλαµούρι: φλαµούρι, ο και
αλαµούρι, ο
π.χ. κερ µανγκέ φλαµουρέσταρ
τσάι = φτιάξε µου από φλαµούρι
ρόφηµα, µπούσσουκαρ κχά(ν)ντελ
ο αλαµούρι = υπέροχα µυρίζει το
φλαµούρι.
φλαµουριά: φλαµουριλίν, η
φλέβα: νταµάρι, ο
π.χ. τε ουσστέλα µο ντιλό νταµάρι,
τζανές σο κα κεράβ τουτ; = αν
σηκωθεί η τρελή µου η φλέβα,
ξέρεις τι θα σε κάνω;
φλεβικός (επίθ.): νταµαρέσκο, -ι.
φλεβίτσα: νταµαρίσι, ο.
φλέγοµαι (αµετβ. ρ.): πφαµπιάβ
(=καίγοµαι)
π.χ. ο χουρντό πφαµπόλας κατάρ ο
πιρετό = το µωρό φλεγόταν από τον
πυρετό.
φλέµα: µπαλγκούµο, ο
π.χ. κατάρ τζιγκάρα ικαλές καλά
µπαλγκούµορα = από το τσιγάρο
βγάζεις αυτά τα φλέµατα.
φλέµατα (α): µπαλγκούµορα, ε.
φλέµατα (β): χασά, ε (πληθ. του
χας = βήχας) (χασάβ = βήχω).
φλιτζανάκι: φιλτζανίσι, ο.
φλιτζάνι: φιλτζάνο, ο
π.χ. κα ντικχές µο φιλτζάνο; = θα
µου κοιτάξεις το φλιτζάνι;
φλόγα: φλόγα, η
π.χ. (κατάρα) φλόγα τε πφαµπαρέλ
τουτ = φλόγα να σε κάψει.
φλοιός: (βλ. φλούδα).
φλούδα: κόζζα, η (σ.α. κόρα,
φλοιός)

455

π.χ. νά τσχου τελέ ε κόζζε = µη
ρίχνεις κάτω τις φλούδες,
α(µ)µπρολάκι κόζζα = φλούδα
αχλαδιού, πφαµπαϊάκι κόζζα =
φλούδα µήλου.
(βλ. και κόρα).
(υποκ.) κοζζίσα και κοζζορί, η.
φλουδερός (α) (επίθ.): κοζζαλό, -ί
φλουδερός (β) (επίθ.): τφουλέκοζζάκο,-ι (κυριολ.
χοντρόφλουδος)
π.χ. τφουλέ-κοζζάκο πορτοκάλι =
φλουδερό πορτοκάλι.
Αντίθ. σανέ-κοζζάκο =
ψιλόφλουδος.
φλυαρία: πφερασαλιπέ, ο.
φλύαρος (επίθ.): πφερασαλό,-ί
(σ.α. γλωσσοπλάστης).
φλυαρώ (αµετβ. ρ.): πφερασαράβ.
φοβάµαι (αµετβ. ρ.): τρασσάβ
(σ.α. τροµάζω αµετβ.)
π.χ. νά τρασσά, νι κερντιλό
κχάντσικ = µη φοβάσαι, δεν έγινε
τίποτα, τρασσάβ τε να νασφάολ =
φοβάµαι να µην αρρωστήσει.
Συνών. νταράβ = τροµάζω (αµετβ.),
φοβάµαι.
φοβέρα: τρασσαηπέ, ο
π.χ. τρασσαηπέ µανγκέλ, για τε
ποκινέλ πο µπόρτζι = φοβέρα θέλει,
για να πληρώσει το χρέος του.
Συνών. τρασσανταριπέ =
φοβέρισµα, νταρανταριπέ =
τρόµαγµα, φοβέρισµα.
φοβερίζω (µετβ. ρ.):
τρασσανταράβ (σ.α. τροµάζω µετβ.)
π.χ. νι τρασσανταρέν µαν καλά κάι
πφενές = δεν µε φοβερίζουν αυτά
που λες.
Συνών. τρασσαβάβ = φοβίζω,
νταρανταράβ = τροµάζω µετβ.,
φοβερίζω.
φοβέρισµα: τρασσανταριπέ, ο (σ.α.
τρόµαγµα)
Συνών. νταρανταριπέ = τρόµαγµα,
φοβέρισµα.

φοβία: τραςς και νταρ, η (= φόβος,
τρόµος).
φοβίζω (µετβ. ρ.): τρασσαβάβ
Συνών. νταρανταράβ = τροµάζω
(µετβ.), φοβερίζω.
φοβισµένος (µτχ.): τρασσαντό,-ί
και τρασσανταρντό,-ί (σ.α.
τροµαγµένος)
Συνών. νταρανταρντό =
τροµαγµένος, φοβισµένος.
φοβιτσιάρης (α) (επίθ.):
τρασσανό,-ί
π.χ. τζάταρ κατάρ, µο τρασσανέα!
= φύγε από δω, ρε φοβιτσιάρη!
(τρασσανό σ.α. φοβερός, π.χ.
ντικχλόµ τρασσανό σουνό ιρακί η
ρατ = είδα φοβερό όνειρο χθες το
βράδυ)
Αντίθ. µπιτρασσανό και
µπιτρασσάκο = άφοβος.
φοβιτσιάρης (β) (επίθ.): νταρανό, ί
π.χ. µπουτ νταρανό σαν! = πολύ
φοβιτσιάρης είσαι! (νταρανό σ.α.
τροµαχτικός, βλ. και τροµαχτικός)
Αντίθ. µπινταρανό και µπινταράκο
= άφοβος, άτροµος.
φόβος (α): τραςς, η (σ.α. τρόµος)
π.χ. ντιά τραςς α(ν)ντέ λεσκό γκι =
µπήκε φόβος µες στη ψυχή του,
ιζντράλας ε τρασσάταρ = έτρεµε
από τον φόβο.
Συνών. νταρ = τρόµος, φόβος.
Αντίθ. µπιτρασσαηπέ = αφοβία.
φόβος (β): νταρ, η (σ.α. τρόµος)
π.χ. νταρ ασταρντά µαν = φόβος µ’
έπιασε (βλ. και τρόµος).
φονεύω (µετβ. ρ.): µουνταράβ (=
σκοτώνω, δολοφονώ, νεκρώνω
(µετβ.), σβήνω (µετβ.)).
φονιάς: κατίλι, ο (σ.α. δολοφόνος,
δράστης, κακοποιός, κακούργος,
εγκληµατίας)
π.χ. µε κατίλι νασστί κερντιάβ, ο
µανούςς νάι τσιρικλί = εγώ φονιάς
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δεν µπορώ να γίνω, ο άνθρωπος δεν
είναι πουλί. Θηλ. κατίλκα, η.
φονικός (επίθ.): µουνταριµάσκο, -ι
(κυριολ. για σκότωµα, σ.α.
δολοφονικός)
Συνών. µεριµάσκο = θανατηφόρος,
θανάσιµος, θανατικός.
φόνος: µουνταριπέ, ο (= σκότωµα,
δολοφονία, σβήσιµο, νέκρωµα)
π.χ. κερντά µουνταριπέ, ο(ν)ντάν
ακχάντολ α(ν)ντό πφα(ν)ντιπέ =
διέπραξε φόνο, γι’ αυτό βρίσκεται
µες στη φυλακή.
φόρα: φόρα, η
π.χ. λε φόρα, για τε τσχόστουτ
κοτάρ = πάρε φόρα, για να ριχτείς
(πηδείξεις) από ‘κει, σο ντικχλά
µαν, φόρα λιά = µόλις µε είδε, φόρα
πήρε (δηλ. πήρε θάρρος).
φορά (α) (επίρρ.): φαρέ και ντροµ
(βλ. οµόηχο ντροµ = δρόµος)
π.χ. γεκ ντροµ αβιλό κατέ = µια
φορά ήρθε εδώ, καζόµ φαρέ κα
πφενάβ τουκέ; νι ακχιαρές; = πόσες
φορές θα σου πω; δεν
καταλαβαίνεις;
φορά (β) (επίρρ.): σεφέρι
π.χ. αβέρ σεφέρι κα πφενάβ τουκέ
= άλλη φορά θα σου πω.
φοράδα: γκρασνί, η (κυριολ.
αλόγα, η) (γκρας = άλογο)
(υποκ.): γκρασνορί, η.
φόρεµα: ρόκλια και ρόκλα, η
π.χ. µπουτ σσουκάρ σι κι ρόκλια =
πολύ ωραίο είναι το φόρεµά σου.
φορεµατάκι: ροκλιορί, η.
φορεµένος (µτχ. ως επίθ.):
βουραντό,-ί
π.χ. βουραντέ σι καλά µενία =
φορεµένα είναι αυτά τα παπούτσια.
(βλ. και ντυµένος)
Αντίθ. µπιβουραντό = αφόρετος,
άντυτος.
φοριέµαι (αµετβ. ρ.): βουράντιαβ

π.χ. νι βουράντον καλά σσέα αν
καβά τατιπέ = δε φοριούνται αυτά
τα ρούχα σ’ αυτή τη ζέστη.
φόρος: φόρο, ο
π.χ. καζόµ παρέ ποκι(ν)ντάν φόρο
καβά-µπροςς; = πόσα λεφτά
πλήρωσες φόρο φέτος;
φορτηγατζής: φορτικοτσίο,
φορτικοτζίο, φορτιγκοτζίο και
φορτιγκατζίο, ο.
φορτηγό: φορτιγό και καµιόνι, ο
και φορτικό, ο
π.χ. (κατάρα) φορτιγό τε τσαλαβέλ
τουτ ντα τε αβέλ κο αµπέρι =
φορτηγό να σε χτυπήσει και να
έρθει η είδησή σου.
φορτίζοµαι (αµετβ.ρ.): πφερντιάβ
(= αµετβ. γεµίζω)
π.χ. νταά νι πφερντιλί η µπαταρία;
= ακόµα δεν φορτίστηκε η
µπαταρία;
φορτίζω (α) (µετβ. ρ.): πφεράβ (=
γεµίζω)
π.χ. τε πφερές η µπαταρία = να
φορτίσεις την µπαταρία.
φορτίζω (β) (µετβ. ρ.):
πφερνταράβ (κυριολ. βάζω να
γεµίσει-ουν, κάνω να γεµίσει-ουν)
π.χ. πφερνταρντάν η µπαταρία; =
φόρτισες την µπαταρία; (βλ. και
σφραγίζω (δόντι)).
φόρτιση: πφεριπέ, ο
π.χ. ε τοµαφιλέσκι µπαταρία
µανγκέλ πφεριπέ = του αυτοκινήτου
η µπαταρία θέλει φόρτιση.
φορτισµένος (µτχ.): πφερντό, -ί (=
γεµάτος, γεµισµένος, πλήρης).
φόρτωµα (α): λανταηπέ, ο
(σ.α. ταξίδι, µετακόµιση)
Αντίθ. φουλαριπέ = ξεφόρτωµα,
κατέβασµα, ξεφούσκωµα.
φόρτωµα (β): υκλετιρµέκο, ο (το υ
προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. υκλετιρµέκο µανγκέν ε κασστά
= φόρτωµα θέλουν τα ξύλα.
φορτωµένος (α) (µτχ.): λανταντό,-ί
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Αντίθ. φουλαρντό = ξεφορτωµένος,
κατεβασµένος, ξεφουσκωµένος.
φορτωµένος (β) (άκλ. επίθ.):
υκλετιρµίσσι (το υ προφ. όπως το
γαλλικό u).
φορτώνοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
λαντάβαβ..
φορτώνοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
υκλενίαβ (το υ προφ. όπως το
γαλλικό u).
φορτώνω (α) (µετβ. ρ.): λανταβάβ
π.χ. λαντάβεν ε µανγκινά οπρά
τοµαφίλι ντα τε τζάσταρ =
φορτώστε τα εµπορεύµατα πάνω
στο αυτοκίνητο και να φύγουµε
(λανταβάβ σ.α. ταξιδεύω,
µετακοµίζω)
(βλ. και ταξιδεύω).
Αντίθ. φουλαράβ = ξεφορτώνω,
κατεβάζω, ξεφουσκώνω (µετβ.).
φορτώνω (β) (µετβ. ρ.):
υκλετιρίαβ (το υ προφ. όπως το
γαλλικό u)
π.χ. υκλετιρίαβ ε κασστά =
φορτώνω τα ξύλα.
φορώ (µετβ. ρ.): βουραβάβ
π.χ. η καλί α(ν)τεράβα βουραντά
λα κο πφαλ = το µαύρο πουκάµισο
το φόρεσε ο αδερφός σου,
βουραβάβ µε µενία ντα τζάσταρ =
φοράω τα παπούτσια µου και
φεύγουµε.
(βουραβάβ σ.α. ντύνω).
(βλ. και ντύνω).
φουκαράς: φουκαράβα, ο
π.χ. µαρέλπες ο φουκαράβα σαστό
γκιβέ α(ν)ντό κχαµ, για τε
παρβαρέλ πε χουρντέν = αγωνίζεται
ο φουκαράς όλη την ηµέρα µες
στον ήλιο, για να ταΐσει τα παιδιά
του.
Συνών. τσορό = φτωχός, ορφανός.
Αντίθ. µπαρβαλό, ζενγκίνι =
πλούσιος.
φουκαρατζίκος: φουκαραβίσα, ο
Συνών. τσορορό = φτωχαδάκι.

φούλ (άκλ. επίθ.): φουλ
π.χ. ο τοµαφίλι σι φουλ, νι λελ
αβέρ τζενέ = το αυτοκίνητο είναι
φουλ, δεν παίρνει άλλα άτοµα.
Συνών. πφερντό = γεµάτος, πλήρης.
Αντίθ. τσουτσό, µπόσσι = άδειος,
κενός.
φούλ (επίρρ.): φουλ
π.χ. φουλ µπουκί σι κατέ = φουλ
δουλειά έχει εδώ.
Συνών. µπουτ = πολύ, πολύς.
Αντίθ. ιτσ = καθόλου, ποτέ.
φουντούκι: φου(ν)ντούκο, ο.
φουντουκιά: φου(ν)ντουκλίν, η.
φούρναρης: φουρουντζίο, ο.
φουρνάρισσα: φουρουντζούκα, η.
φουρνόξυλο: φουρουνέσκο-κάςς, ο.
φούρνος: φουρούνο και µποβ, ο
π.χ. αβγκιέ κα κεράβ κχαϊνί α(ν)ντό
φουρούνο πατατένσα = σήµερα θα
κάνω κοτόπουλο στο φούρνο µε
πατάτες.
(µποβ = παλαιού τύπου φούρνος).
φουρτούνα: φουρτούνα, η
π.χ. σόσι καγιά φουρτούνα κάι
ικλιλί αβρίκ! = τι φουρτούνα είναι
αυτή που βγήκε έξω! (µτφ.) µπαρί
φουρτούνα σίµαν κάι µο σσορό =
µεγάλη φουρτούνα έχω στο κεφάλι
µου.
φούσκα: µπουσσούκα, η
(βλ. και µπαλόνι).
φουσκίτσα: µπουσσουκίσα, η
(βλ. και µπαλονάκι).
φούσκωµα: πφουκιπέ και
πφουκιαριπέ, ο
(πφουκιπέ από το πφουκιάβ
(αµετβ. ρ.)= φουσκώνω αµετβ. και
πφουκιαριπέ από το πφουκιαράβ
(µετβ. ρ.) = φουσκώνω µετβ.)
π.χ. ο πφουκιπέ ε χουµερέσκο = το
φούσκωµα του ζυµαριού, η λαστίκα
µανγκέλ πφουκιαριπέ = το λάστιχο
θέλει φούσκωµα.
(πφουκιπέ (µτφ.) = λαχάνιασµα)
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Αντίθ. φουλαριπέ = ξεφούσκωµα,
κατέβασµα, ξεφόρτωµα.
φουσκωµένος (µτχ.): πφουκό,-ί και
πφουκιαρντό,-ί (σ.α. πρησµένος)
(πφουκό από το φουσκώνω
(αµετβ.) και πφουκιαρντό από το
φουσκώνω (µετβ.)) (πφουκιαρντό
(µτφ.) = λαχανιασµένος)
π.χ. πφουκιαρντί σι η λαστίκα =
φουσκωµένο είναι το λάστιχο,
πφουκό σι µο σσορό = φουσκωµένο
(πρησµένο) είναι το κεφάλι µου.
Αντίθ. µπιπφουκιαρντό =
αφούσκωτος.
φουσκώνω (αµετβ. ρ.): πφουκιάβ
(σ.α. πρήζοµαι)
π.χ. χαλόµ µπουτ ντα πφουκιλόµ =
έφαγα πολύ και φούσκωσα,
πφουκιλό ο χουµέρ = φούσκωσε το
ζυµάρι. (πφουκιάβ (µτφ.) =
λαχανιάζω).
φουσκώνω (µετβ. ρ.): πφουκιαράβ
(σ.α. πρήζω)
π.χ. πφουκιαράβ η µπουσσούκα =
φουσκώνω το µπαλόνι, πφουκιαράβ
ε τοµαφιλέσκι λαστίκα =
φουσκώνω το λάστιχο του
αυτοκινήτου, (µτφ.) πφουκιαρντά
λε λεσκί ντέι ντα χαλάπες πε
ροµνάσα = τον φούσκωσε η µάνα
του και µάλωσε µε τη γυναίκα του
(δηλ. τον έβαλε σε λόγια).
Αντίθ. φουλαράβ = ξεφουσκώνω
(µετβ.), κατεβάζω, ξεφορτώνω.
φουσκωτός (επίθ.): πφουκλό, -ί
π.χ. σαό σσουκάρ σι καβά πφουκλό
µαρνό = τι ωραίο είναι αυτό το
φουσκωτό ψωµί, πφουκλό
σουµκέρι = φουσκωτό σφουγγάρι.
φούστα (µακριά): ετεκλίκο και
τεκλίκο, ο.
φουστανάκι: φουστανίσι, ο.
φουστάνι: φουστάνο, ο
π.χ. τζαλ τουκέ καβά φουστάνο =
σου πάει αυτό το φουστάνι.

φράντζα: φράντζα, η (πληθ.
φράντζε, ε)
π.χ. τσχιν εµπούκα λεσκί φράντζα,
ανγκλά λεσκέ γιακχά περέν ε µπαλά
= κόψε λίγο την φράντζα του,
µπροστά στα µάτια του πέφτουν τα
µαλλιά.
φράουλα: φράουλα, η
π.χ. κα χας φράουλα; = θα φας
φράουλα; (πληθ. φράουλε, ε).
φραουλιά: φραουλίν, η.
φραπές (καφές): φραπέ, ο και
φραπέ, η
π.χ. κερ µανγκέ εκ γκουγκλό φραπέ
= φτιάξε µου έναν γλυκό φραπέ.
φρένο: φρένα, η και φρένο, ο
π.χ. νι ασταρέν ε φρένε = δεν
πιάνουν τα φρένα.
φρεσκάδα: ταζεκλίκο, ο.
φρέσκος (άκλ. επίθ.): ταζέ και
ταζές
π.χ. ταζέ σι ο µαρνό = φρέσκο είναι
το ψωµί, ταζές αρνέ = φρέσκα
αβγά.
Αντίθ. µπαϊάτι = µπαγιάτικος.
φρόνιµα (α) (επίρρ.): γκογκιαβέρ
π.χ. τε µπεσσέν γκογκιαβέρ = να
καθίσετε φρόνιµα.
(βλ. και φρόνιµος, λογικός).
φρόνιµα (β) (επίρρ.): ντυρύζυ (τα
υ προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. κε χουρντέ νι µπεσσέν
ντυρύζυ, µο γκι καλαρντέ = τα
παιδιά σου δεν κάθονται φρόνιµα,
την ψυχή µου µαύρισαν (ντυρύζυ
σ.α. σωστός, σωστά, π.χ. εκ
ντυρύζυ µπουκί νασστί κερές = µια
σωστή δουλειά δεν µπορείς να
κάνεις).
φρόνιµα (γ) (επίρρ.): ντουρούζι
π.χ. µπεςς ντουρούζι = κάτσε
φρόνιµα.
φρονιµάδα: γκογκιαβεριπέ, ο
(σ.α. λογική).
φρονιµεύω (αµετβ. ρ.):
γκογκιαβέρ-κερντιάβ (φρόνιµος, -η
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γίνοµαι) (γκογκιαβέρ = φρόνιµος,
λογικός, φρόνιµα, λογικά)
π.χ. κο ναλέτι τσχαό γκογκιαβέρ
κερντιλό ντικχάβ = ο άτακτος γιος
σου φρονίµεψε βλέπω.
Συνών. γκογκιάρντιαβ =
λογικεύοµαι.
φρόνιµος (άκλ. επίθ.): γκογκιαβέρ
π.χ. γκογκιαβέρ σι λεσκέ χουρντέ =
φρόνιµα είναι τα παιδιά του.
(βλ. και λογικός)
Αντίθ. µπιγκογκιάκο = άµυαλος.
φροντίδα: ντικχιπέ, ο (= κοίταγµα)
π.χ. ε λουλουγκιά µανγκέν ντικχιπέ
= τα λουλούδια θέλουν φροντίδα.
(σ.α. βλέµµα, όραση, προσοχή,
εξέταση, παρατήρηση,
παρακολούθηση).
φροντίζοµαι (αµετβ. ρ.):
ντικχάµαν, ντικχλιάβ και
ντικχλί(ν)ντιαβ (κυριολ.
κοιτάζοµαι)
π.χ. σαρ κα ντικχλί(ν)ντον κε
χουρντέ, άµα νάι λενγκί ντέι οπρά
λενγκό σσορό; = πώς θα
φροντίζονται τα παιδιά σου, αν δεν
είναι η µάνα τους πάνω στο κεφάλι
τους;, νασφαλό σι ο πφουρό, νασστί
ντικχέλπες κόρκορι = άρρωστος
είναι ο γέρος, δεν µπορεί να
φροντιστεί µόνος του (ντικχάµαν =
κοιτάζω τον εαυτό µου, κοιτάζοµαι,
σ.α. έχω περίοδο (εµµηνορρυσία)
π.χ. ντικχέλπες µι ροµνί =
κοιτάζεται (έχει περίοδο) η γυναίκα
µου).
φροντίζω (αµετβ. και µετβ. ρ.):
ντικχάβ (= κοιτάζω, βλέπω)
π.χ. µι ντέι ντικχέλ µε χουρντέν = η
µάνα µου φροντίζει τα παιδιά µου.
(σ.α. προσέχω, εξετάζω,
παρακολουθώ, παρατηρώ).
φροντισµένος: (βλ. κοιταγµένος).
φρουρός: (βλ. σκοπός).
φρουρώ: (βλ. αναµένω (β)).
φρυγανιά: πισεµέτο, ο

π.χ. τζα κιν µανγκέ πισεµέτορα =
πήγαινε να µου αγοράσεις
φρυγανιές.
(υποκ.) πισεµετίσι, ο.
φρυδάκι: πφουϊορί, η (προφ. µε
συνίζηση ιο).
φρυδάς: µπαρέ-πφουϊένγκο, ο
(κυριολ. µεγαλοφρυδάς*).
φρυδού (η): µπαρέ-πφουϊένγκι, η
(κυριολ. µεγαλοφρυδού*).
φρύδι: πφούι, η
π.χ. σίτουτ σσουκάρ πφουϊά = έχεις
ωραία φρύδια.
φταίξιµο (α): ντοςς, η
π.χ. σα η ντοςς τούτε σι = όλο το
φταίξιµο είναι σε σένα, νά τσχου η
ντοςς οπρά µά(ν)ντε = µη ρίχνεις το
φταίξιµο πάνω µου.
φταίξιµο (β): καµπαάτι, ο
π.χ. νάι µά(ν)ντε ο καµπαάτι = δεν
είναι σ’ εµένα το φταίξιµο.
φταίχτης: ντοσσαλό, ο (σ.α.
ένοχος)
π.χ. τούσαν ο ντοσσαλό = εσύ
είσαι ο φταίχτης.
φταίχτρα: ντοσσαλί, η (σ.α. ένοχη)
φταίω (αµετβ. ρ.): µά(ν)ντε-σι-ηντοςς (κυριολ. σε µένα είναι το
φταίξιµο)
π.χ. τούτε-σι-η-ντοςς. σόσκε τε
τσαλαβές λε; = εσύ φταις. γιατί να
τον χτυπήσεις;
φτάνω (αµετβ. και µετβ. ρ.):
ρεσάβ
π.χ. χαρνό σαν, νασστί ρεσές τζι
κοτέ = κοντός είσαι, δεν µπορείς να
φτάσεις µέχρι εκεί, κάνα κα ρεσάς
κοτέ; = πότε θα φτάσουµε εκεί;, νι
ρεσλό νταά = δεν έφτασε ακόµα.
[φτάνει τριτοπρόσωπο ρήµα =
εκχόλ, ρεσέλ και ετέρ, π.χ. εκχόλ
τζι αγκιέ καβά µαρνό = φτάνει
µέχρι σήµερα αυτό το ψωµί, εκχόλ,
ζαλισαρντάν µαν = φτάνει, µε
ζάλισες, ετέρ τουκέ γκαντικίν; =
σου φτάνει τόσο;]
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(ρεσάβ σ.α. προλαβαίνω).
φτάσιµο: ρεσιπέ, ο.
φτασµένος (µτχ.): ρεσαντό,-ί
Αντίθ. µπιρεσαντό = άφταστος.
φτέρνα: τοπούκ, η και τοπούκο, ο
π.χ. τσαλαντόµαν κάι µο τοπούκο
= χτύπησα στη φτέρνα µου, µο
τοπούκο ντουκχάλ = η φτέρνα µου
πονάει.
(υποκ.) τοπουκορί, η.
φτερό: πφακ, η
π.χ. (στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου
«ο µιλάι» (το καλοκαίρι)): Ο µιλάι
αβιλό, ε Ροµένγκε πφακιά
πουτάρντιλε, ο κχαµ ικλιλό, κα
πουταρέλ λενγκέ ε γιβε(ν)ντέσκε
πφα(ν)ντέ ντροµά… = Το
καλοκαίρι ήρθε, τα φτερά των
Τσιγγάνων άνοιξαν, ο ήλιος βγήκε,
θα τους ανοίξει τους
χειµωνιάτικους κλειστούς
δρόµους… (βλ. και φτερούγα).
(υποκ.) πφακιορί, η.
φτερούγα: πφακ, η
π.χ. ε τσιρικλάκε πφακιά = οι
φτερούγες του πουλιού (βλ. και
φτερό)
(υποκ.) πφακιορί, η.
φτερωτός (επίθ.): πφακιαλό, -ί.
φτηνά (επίρρ.): ουτζούζι
π.χ. ουτζούζι κουρτουλντούν,
µπαχταλέα! = φτηνά τη γλίτωσες,
τυχερέ! (βλ. και φτηνός)
Αντίθ. πααλΰ = ακριβά, ακριβός.
φτηναίνω (α) (µετβ. ρ.):
ουτζουζλατϋρίαβ
π.χ. ουτζουζλατϋρίαβ ε µανγκινά =
φτηναίνω τα εµπορεύµατα.
Αντίθ. πααλατϋρίαβ = ακριβαίνω
(µετβ.).
φτηναίνω (β) (µετβ. ρ.): ουτζούζικεράβ (= φτηνό κάνω).
φτηναίνω (α) (αµετβ. ρ.):
ουτζουζλανίαβ
π.χ. η τιλεόρασι πφε(ν)ντά, κατάρ
νεβό µπροςς σορά, κάι κα

ουτζουζλανίον ε τοµαφίλα = η
τηλεόραση είπε ότι µετά το νέο έτος
θα φτηνύνουν τα αυτοκίνητα.
Αντίθ. πααλανίαβ = ακριβαίνω
(αµετβ.).
φτηναίνω (β) (αµετβ. ρ.):
ουτζούζι-κερντιάβ (= φτηνός
γίνοµαι)
π.χ. σαρ κερντιλέ γκαντικίν µπουτ
ουτζούζι ε ντοµάτε; = πώς
φτήνυναν τόσο πολύ οι ντοµάτες;
φτήνια: ουτζουζλούκο, ο
π.χ. γκελό κοβά ουτζουζλούκο κάι
τζανέσας = πάει εκείνη η φτήνια
που ήξερες.
Αντίθ. πααλϋλΰκο = ακρίβεια.
φτηνός (άκλ. επίθ.): ουτζούζι (σ.α.
φτηνά)
π.χ. αβγκιέ ουτζούζι, κχάντσικ νάι
= σήµερα φτηνό τίποτα δεν είναι.
Αντίθ. πααλΰ = ακριβός, ακριβά.
φτιαγµένος (µτχ. ως επίθ.):
κερντό,-ί
(βλ. και γινωµένος, ώριµος)
Αντίθ. µουσαρντό και µποζούκι =
χαλασµένος.
φτιάξιµο: κεριπέ, ο
π.χ. κεριπέ µανγκέλ ο τοµαφίλι =
φτιάξιµο θέλει το αυτοκίνητο.
(βλ. και πράξη, δηµιουργία)
Αντίθ. µουσαριπέ και µποζµάκο =
χάλασµα.
φτιάχνοµαι (αµετβ. ρ.): κερντιάβ
π.χ. α(ν)ντέ εκ ρετσίνα κερντιλάν
ντικχάβ = µε µια ρετσίνα
φτιάχτηκες βλέπω.
(βλ. και γίνοµαι, ωριµάζω
(αµετβ.)).
φτιάχνω (αµετβ. ρ.): λατσχάρντιαβ
(= καλυτερεύω (αµετβ.))
π.χ. λατσχάρντιλι η αβάβα =
έφτιαξε ο καιρός.
Αντίθ. µουσάρντιαβ = χαλώ
(αµετβ.).
φτιάχνω (µετβ. ρ.): κεράβ
π.χ. κερ µανγκέ γεκ καϊάβα = φτιά-
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ξε µου έναν καφέ, κον κερντά καγιά
ζουµί; = ποιος έφτιαξε αυτό το
φαγητό;, κα κερέν πόντο κάι καγιά
λεν = θα φτιάξουν γέφυρα σ’ αυτό
το ποτάµι.
(βλ. και πράττω, δηµιουργώ, κάνω)
Αντίθ. µουσαράβ = χαλώ (µετβ.)
φτιάχνω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.):
κερνταράβ (βλ. δηµιουργώ (β)).
φτιαχτός (επίθ.): κερντικανό, -ί.
φτυαράκι: λοπατίσα, η.
φτυάρι (α): λοπάτα, η
π.χ. κάι τχοντάν η λοπάτα; = πού
έβαλες το φτυάρι;
φτυάρι (β): κιρέκο και κυρέκο, ο
(το υ προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. λε ο κιρέκο ντα κερ-µπουκί =
πάρε το φτυάρι και δούλεψε.
φτυαρίζω (µετβ. ρ.): λοπατισαράβ
φτυάρισµα: λοπατισαριπέ, ο.
φτύνω (αµετβ. και µετβ. ρ.):
τσχουνγκάρνταβ και τσχουνγκαράβ
π.χ. (µτφ.) ρατ τσχουνγκαρντά, για
τε µπαραρέλ πε χουρντέν = αίµα
έφτυσε, για να µεγαλώσει τα παιδιά
του, νά τσχουνγκάρντε τελέ = µη
φτύνεις κάτω.
(τσχουνγκάρ = σάλιο).
φτυσιά: (βλ. φτύσιµο).
φτύσιµο: τσχουνγκαριπέ, ο.
φτυσµένος (µτχ.): τσχουνγκαρντό,ί και τσχουνγκιαρντό,-ί
φτωχαίνω (αµετβ. ρ.): τσοριάβ
Αντίθ. µπαρβαλισάαβ = πλουτίζω
(αµετβ.).
φτωχαδάκι: τσορορό, ο
Συνών. φουκαραβίσα =
φουκαρατζίκος.
φτωχαίνω (α) (µετβ. ρ.): τσοραράβ
Αντίθ. µπαρβαλισαράβ = πλουτίζω
µετβ.
φτωχαίνω (β) (µετβ. ρ.): τσορόκεράβ (= φτωχό κάνω)
π.χ. κι γκογκί κερντά τουτ τσορό =
το µυαλό σου σε φτώχυνε.

φτωχαίνω (β) (αµετβ. ρ.):
τσοράβαβ και τσορό-κερντιάβ (=
φτωχός γίνοµαι)
π.χ. µε τσοράιλεµ, βο
µπαρβαλισάιλο = εγώ φτώχυνα,
αυτός πλούτισε.
Αντίθ. ζενγκίνι-κερντιάβ =
πλουτίζω αµετβ.
φτώχεµα: τσοραριπέ, ο
Αντίθ. µπαρβαλισαριπέ =
πλουτισµός.
φτώχια: τσοριπέ, ο
π.χ. νι ντικχέλ πο τσοριπέ, µπαριπέ
µπικινέλ = δε βλέπει τη φτώχια του,
µεγαλοσύνη πουλάει (οµόηχο
τσοριπέ = κλεψιά)
(βλ. και ορφάνια).
Αντίθ. µπαρβαλιπέ = πλούτος.
φτωχικός (επίθ.): τσορικανό,-ί
π.χ. κερντά πεσκέ εκ τσορικανό
κχερ, τε µπεσσέλ πε χουρντέ(ν)σα =
έκανε για τον εαυτό του ένα
φτωχικό σπίτι, να καθίσει µε τα
παιδιά του.
φτωχογειτονιά: τσορικανί-µαλάβα,
η (= φτωχική γειτονιά)
π.χ. κάι τσορικανέ-µαλάβε νακχέν
καλά µανγκινά = στις
φτωχογειτονιές περνούν αυτά τα
προϊόντα.
φτωχόπαιδο: τσορό-τσχαβό, ο (=
φτωχό αγόρι)
Αντίθ. µπαρβαλό-τσχαβό =
πλουσιόπαιδο.
φτωχός (επίθ.): τσορό,-ί
π.χ. τσορέ αναβάταρ σι = από
φτωχή οικογένεια είναι, κάι σι
τσορό, ο(ν)ντάν νι ντιά λεσκέ πε
τσχα = επειδή είναι φτωχός, γι’
αυτό δεν του έδωσε την κόρη του,
κατάρ κι γκογκί ατσχιλάν τσορό =
από το µυαλό σου έµεινες φτωχός.
(τσορό σ.α. ορφανός)
(βλ. και ορφανός).
Αντίθ. µπαρβαλό = πλούσιος.
φτωχούλης: τσορορό,-ί
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π.χ. σο τε κερέλ ο τσορορό! = τι να
κάνει ο φτωχούλης!
φυγαδευµένος (µτχ. ως επίθ.):
νασσαλντό,-ί (σ.α. εξαφανισµένος,
φευγατισµένος)
(βλ. και φευγάτος).
φυγάδευση: νασσαλιπέ, ο (σ.α.
εξαφάνιση, απαγωγή, φευγάτισµα).
φυγαδεύω (µετβ. ρ.): νασσαλάβ
π.χ. τε να ντέσα µανγκέ κε τσχα, κα
νασσαλάβ λα = αν δε µου δώσεις
την κόρη σου, θα την φυγαδεύσω
(κλέψω) (σ.α. εξαφανίζω, απάγω,
φευγατίζω).
φυγάς: κατσάκο, ο (σ.α.
λαθροµετανάστης, δραπέτης,
λιποτάκτης, βλ. και
λαθροµετανάστης).
φυγή: νασσιπέ, ο (σ.α. τρέξιµο)
(βλ. και τρέξιµο).
φυλάγοµαι (αµετβ. ρ.):
κο(λ)λάιαµαν (κυριολ. προσέχω τον
εαυτό µου) (προφ. µε συνίζηση ια)
π.χ. τε κο(λ)λάιος-τουτ, τε να
νασφάος = να φυλάγεσαι, να µην
αρρωστήσεις.
φυλακή: πφα(ν)ντιπέ, ο
(=κλείσιµο)
π.χ. νταά ιν ικλιλό κο ροµ κατάρ ο
πφα(ν)ντιπέ; = ακόµα δεν βγήκε ο
άντρας σου από τη φυλακή;
(βλ. και κλείσιµο, δέσιµο)
φυλακίζοµαι (αµετβ. ρ.):
πφα(ν)ντιάβ (= κλείνω (αµετβ.))
π.χ. κάνα πφα(ν)ντιλό κο πφαλ; =
πότε φυλακίστηκε ο αδερφός σου;
(βλ. και κλείνω (αµετβ.), δένοµαι).
φυλακίζω (µετβ. ρ.): πφά(ν)νταβ
(= κλείνω (µετβ.)) (σ.α. δένω).
φυλάκιση: πφα(ν)ντιπέ, ο
(=κλείσιµο) και πφανγκλιπέ, ο (=
κλείσιµο)
π.χ. τσχουτέ λεσκέ ντούι µπροςς
πφα(ν)ντιπέ = του ρίξανε δυο
χρόνια φυλάκιση (σ.α. δέσιµο).

φυλακισµένος (µτχ. ως επίθ.):
πφα(ν)ντό,-ί (= κλειστός,
κλεισµένος) και πφανγκλό, -ί (=
κλειστός, κλεισµένος)
π.χ. πφα(ν)ντό σι λεσκό τσχαβό =
φυλακισµένος είναι ο γιος του. (σ.α.
δεµένος).
φύλαξη: κο(λ)λαµάκο, ο (κυριολ.
προσοχή)
(βλ. και προσοχή).
φυλάω (α) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
κο(λ)λάιαβ (προφ. µε συνίζηση ια)
(κυριολ. προσέχω)
π.χ. (ευχή) ο Ντελορό τε
κο(λ)λάιορ τουτ = ο Θεούλης να σε
φυλάει.
(βλ. και προσέχω).
φυλάω (β) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
ντικχάβ (κυριολ. κοιτάζω, βλέπω)
π.χ. τζα κερ κι µπουκί του, µε κα
ντικχάβ ε χουρντέ = πήγαινε να
κάνεις τη δουλειά σου εσύ, εγώ θα
φυλάξω το παιδί. (σ.α. φροντίζω,
προσέχω, εξετάζω).
φυλάω (γ) (µετβ. ρ.): γκαραβάβ
(κυριολ. κρύβω)
π.χ. γκαραντόµ εµπούκα παρέ κε
µπιαβέσκε = φύλαξα λίγα λεφτά για
τον γάµο σου.
φυλλαράκι: πατρινορί, η.
φύλλο: πατρίν, η
π.χ. κατάρ ο µπουτ τατιπέ ούτε ε
κοπατσένγκε πατρά νι κχελέν = από
την πολλή ζέστη ούτε τα φύλλα των
δέντρων δεν κουνιούνται (δηλ. δε
φυσάει καθόλου), πουταράβ πατρά,
τε κεράβ πλιτσί(ν)τα = ανοίγω
φύλλα, να φτιάξω πίτα.
φυµατικός (επίθ.): βερεµνίο, -ίκα
π.χ. (µτφ.) βερεµνίο σαν ντα
νασστί βάζντες ο τσουβάλι; =
φυµατικός είσαι και δεν µπορείς να
σηκώσεις το σακί; (χρησιµοποιείται
προσβλητικά).
φυµατίωση (α): φρένκο, ο.
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φυµατίωση (β): βέρεµο, βερέµο
και βέρεµι, ο
π.χ. (κατάρα) βέρεµο τε ασταρέλ
τουτ = φυµατίωση να σε πιάσει.
φύσηµα: πφουρντιπέ, ο.
φυσητήρι (του γανωτή): πισσότ, η
φυσίγγιο: φιτσένκο, φισσένκο και
φισσέκο, ο (σ.α. σκάγι, σφαίρα, βλ.
και σκάγι, σφαίρα).
φυσώ (αµετβ. και µετβ. ρ.):
πφούρνταβ
π.χ. τατί σι η ζουµί, πφουρντέ λα τε
σσουντρόλ = ζεστό είναι το φαγητό,
φύσα το να κρυώσει, πφούρντελ
ζουραλί µπαλβάλ = φυσάει δυνατός
αέρας, πφούρνταβ η γιακ = φυσάω
τη φωτιά. (πφούρνταβ λα κυριολ. τη
φυσώ, (µτφ.) την κοπανάω, το
σκάω, π.χ. σο λιά ε παρέ, πφουρντά
λα = µόλις πήρε τα λεφτά, τό
‘σκασε, πφούρντε λα κατάρ, τε να
χας µαριπέ = κοπάνισέ την από ‘δω,
να µην φας ξύλο, σο ντικχλά ε
σσεραλέν, πφουρντά λα = µόλις
είδε τους αστυνοµικούς, την
κοπάνισε).
φύτεµα (α): εκµέκο, ο.
φύτεµα (β): φιτεπσαριπέ, ο.
φυτεύω (α) (µετβ. ρ.): εκίαβ
π.χ. κα εκίαβ λουλουγκιά κατέ
ανγκλάλ = θα φυτέψω λουλούδια
εδώ µπροστά.
φυτεύω (β) (µετβ. ρ.): φιτεπσαράβ
π.χ. µε φιτεπσαρντέµ καβά κοπάτσι
= εγώ φύτεψα αυτό το δέντρο.
φυτρώνω (αµετβ. ρ.): ικλάβ
(κυριολ. βγαίνω, ανεβαίνω, σ.α.
σκαρφαλώνω, καβαλάω,
παράγοµαι)
π.χ. ούτε γιαµπανάβα-τσαρ νι ικλέλ
κάι καβά τχαν = ούτε αγριόχορτο δε
φυτρώνει σ’ αυτό το µέρος.
φωλιά: ουβάβα, η
π.χ. λελεκέσκι ουβάβα = φωλιά
πελαργού.
φωλίτσα: ουβαβίσα, η.

φώναγµα (α): µουϊτχιπέ και
βασικαριπέ, ο
π.χ. αστάρντιλι µι σέζι κατάρ ο
µουϊτχιπέ = πιάστηκε η φωνή µου
από το φώναγµα. (σ.α. βογκητό).
φώναγµα (β): βακισαριπέ και
µπαρµάκο, ο (σ.α. βογκητό).
φωνάζω (α) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
µούιτχαβ και βασικαράβ
π.χ. νά µούιτχο, κασσουκό νάι σοµ
= µη φωνάζεις, κουφός δεν είµαι,
βασικάρ λεσκέ τε αβέλ = φώναξέ
του να έρθει, κάι µούιτχος
αγκαντάλ; ο χουρντό πασστόλ =
πού φωνάζεις έτσι; το παιδί
κοιµάται, βασικαρέλ τουκέ κι ντέι =
σε φωνάζει η µάνα σου (σ.α.
βογκώ)
(µούιτχαβ κυριολ. στόµα βάζω,
µούι = στόµα, πρόσωπο και τχαβ =
βάζω).
φωνάζω (β) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
βακισαράβ και µπαρίαβ
π.χ. σόσκε βακισαρές; = γιατί
φωνάζεις;, µπαρίαβ τούκε, νι
ασσουνές µαν; = σου φωνάζω, δεν
µ’ ακούς; (σ.α. βογκώ).
φωναχτά (επίρρ.): σεζάσα (= µε
φωνή)
π.χ. ροβέλας σεζάσα = έκλαιγε
φωναχτά.
φωναχτός (επίθ.): µουϊτχαντό,-ί
και βασικαρντό, -ί.
φωνή: λαλί, η και σέζι, η
π.χ. σίλε σσουκάρ λαλί = έχει
ωραία φωνή, νά βάζντε µανγκέ κι
λαλί, νασστί τρασσαβές µαν = µη
µου σηκώνεις τη φωνή σου, δεν
µπορείς να µε φοβίσεις,
πι(ν)τζαρντόµ λε κατάρ λεσκί σέζι
= τον αναγνώρισα από τη φωνή
του, ζαλισάιλο µο σσορό κατάρ κι
σέζι = ζαλίστηκε το κεφάλι µου από
τη φωνή σου, αστάρντιλι µι σέζι =
πιάστηκε η φωνή µου.
φωνούλα: λαλορί, η και σεζίσα, η
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π.χ. σάντε λεσκί λαλορί µανγκάβ τε
ασσουνάβ = µόνο τη φωνούλα του
θέλω ν’ ακούσω.
φως (α): φόσι, ο
π.χ. πφαµπάρ ε κχερέσκε φόσορα =
άναψε τα φώτα του σπιτιού, σόσταρ
µουλέ ε φόσορα; = γιατί έσβησαν
τα φώτα;
φως (β): σσάφκι, ο (σ.α. φέγγος,
λάµψη, ανταύγεια)
π.χ. ε κχαµέσκο σσάφκι = το φως
του ήλιου, πουτάρ η περντάβα τε
ντελ α(ν)ντό κχερ σσάφκι = άνοιξε
την κουρτίνα να µπει µες στο σπίτι
φως (η λέξη σσάφκι έχει µόνο την
έννοια της φωτεινής ακτινοβολίας
και όχι του φωτιστικού µέσου)
Αντίθ. καρανούκο = σκοτάδι
φωτάκι: φοσίσι, ο
φωτεινός (επίθ.): σσαφκλούιο, ούκα (προφ. µε συνίζηση ιο) και
σσαφκλίο, -ούκα.
Αντίθ. καρανουκλούιο = σκοτεινός.
φωτιά: γιακ, η
π.χ. µπεςς πασσά γιακ τε τατός =
κάτσε κοντά στη φωτιά να
ζεσταθείς, (µτφ.) µπαρί γιακ σίµαν
οπρά µο σσορό = µεγάλη φωτιά έχω
πάνω στο κεφάλι µου, (στίχοι από
τσιγγάνικο τραγούδι «τζάσταρ
αµένγκε ντουρ» (= πάµε να
φύγουµε µακριά)): χαλέµαν κε
σσουκάρ γιακχά, γιακ µπουτ µπαρί
ντιέµαν, ιν τζανάβ σο τε κεράβ = µε
έφαγαν τα ωραία σου µάτια, φωτιά
πολύ µεγάλη µου δώσανε, δεν ξέρω
τι να κάνω, (κατάρα) γιακ τε
πφαµπαρέλ τουτ κάταρ πφιρές =
φωτιά να σε κάψει από όπου
περπατάς.
(βλ. οµόηχο γιακ = µάτι. στον
πληθυντικό δεν είναι οµόηχα: µάτια
(τα) = γιακχά, ε, φωτιές (οι) =
γιαγκά, ε).

φωτίζω (α) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
γιάκ-νταβ (= φωτιά δίνω) και φόσινταβ (= φως δίνω)
π.χ. ιν ντελ µπουτ φόσι καγιά
λάνµπα = δε φωτίζει πολύ αυτή η
λάµπα.
φωτίζω (β) (αµετβ. και µετβ. ρ.):
σσάφκι-νταβ (= φως δίνω)
π.χ. νι ντεν µπουτ σσάφκι κε
τοµαφιλέσκε φόσορα = δεν
φωτίζουν πολύ τα φώτα του
αυτοκινήτου σου.
φωτίτσα: γιαγκορί, η
π.χ. ντε µαν εµπούκα κι γιαγκορί τε
πφαµπαράβ µι τζιγκάρα = δώσε µου
λίγο τη φωτίτσα σου ν’ ανάψω το
τσιγάρο µου.
φωτογραφία (α): ρέσµι, ο
π.χ. σι µα(ν)ντέ λεσκό ρέσµι = έχω
τη φωτογραφία του.
φωτογραφία (β): φοτογραφία, η
π.χ. χασάρντιλι η φοτογραφία =
χάθηκε η φωτογραφία.
φωτογραφίζω (α) (µετβ. ρ.):
ρέσµι-ικαλάβ
π.χ. µανγκές τε ικαλάβ τουτ ρέσµι;
= θέλεις να σε φωτογραφίσω;
(ρέσµι-ικαλάβ κυριολ. φωτογραφία
βγάζω.)
φωτογραφίζω (β) (µετβ. ρ.):
φοτογραφία-ικαλάβ (= φωτογραφία
βγάζω)
π.χ. κα ικαλάβ τουµέν φοτογραφία
= θα σας φωτογραφίσω.
φωτογράφος: ρέσµιτζιο, ο
π.χ. γκελόταρ ο ρέσµιζιο = έφυγε ο
φωτογράφος.

