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Ψ
ψαγµένος (µτχ.): ροντό,-ί 
 Αντίθ. µπιροντό = άψαχτος. 
ψάθα: ασΰρι, ο 
 π.χ.οπρά ασΰρι πασστιάσας 
εβελντέν = πάνω στη ψάθα 
κοιµόµασταν παλιά. 
ψάθινος (επίθ.): ασΰρέσκο,-ι 
 π.χ. ασϋρέσκι καρέκλα = ψάθινη 
καρέκλα. 
ψαλιδάκι: κατορί και µακαζίσα, η. 
ψαλίδι: κατ και µακάζι, η 
 π.χ. τούτε σι η κατ; = σε σένα είναι 
το ψαλίδι;, τσχινάβ ο κοτόρ ε 
µακαζάσα = κόβω το ύφασµα µε το 
ψαλίδι. 
ψαλιδίζω (µετβ. ρ.): καταράβ και 
µακαζάσα-τσχινάβ (= µε ψαλίδι 
κόβω) 
 π.χ. µακαζάσα-τσχινάβ ο λιλ = 
ψαλιδίζω το χαρτί. 
ψαλίδισµα: µακαζάσα-τσχινιπέ, ο 
(= µε ψαλίδι κόψιµο). 
ψαλιδισµένος (µτχ.): µακαζάσα-
τσχι(ν)ντό,-ί (= µε ψαλίδι 
κοµµένος). 
ψαλιδωτός (επίθ.): µακαζλίο, -ίκα. 
ψάξιµο: ροντιπέ, ο 
 (σ.α. έρευνα, αναζήτηση) 
 π.χ.καγιά µεσελάβα µανγκέλ 
ροντιπέ = αυτή η υπόθεση θέλει 
ψάξιµο.  
ψαράκι: µατσχορό, ο. 
ψάρεµα: ασταριπέ–µατσχένγκο, ο  
(= πιάσιµο ψαριών). 
ψαρεύω (µετβ. ρ.): µατσχέ-
ασταράβ (= ψάρια πιάνω) 
 π.χ. κα τζας κάι λεν τε ασταράς–
µατσχέ = θα πάµε στο ποτάµι να 
ψαρέψουµε. 
ψάρι: µατσχό, ο 
 π.χ. κι(ν)ντόµ µατσχέ = αγόρασα 
ψάρια, µατσχέ κχά(ν)ντεν κατέ 
α(ν)ντρέ = ψάρια µυρίζουν εδώ 

µέσα, (φράση) µε νάι σοµ σαρ 
τούτε πεκό µατσχό, σο πφενάβ 
κεράβ λε = εγώ δεν είµαι σαν εσένα 
ψηµένο ψάρι, ό,τι λέω το κάνω, 
πεκό µατσχό σι, αβέρ πφενέλ 
µάνγκε, ντα αβέρ τούκε = ψηµένο 
ψάρι είναι, άλλα λέει σε µένα κι 
άλλα σε σένα.  
 (Ως ψηµένο ψάρι χαρακτηρίζεται ο 
άνθρωπος που δεν πραγµατοποιεί 
αυτό που λέει ή που είναι 
διπρόσωπος, αλλοπρόσαλλος, 
ευµετάβολος. Η µεταφορική φράση 
πεκό µατσχό = ψηµένο ψάρι 
προήλθε από το γεγονός ότι το ψάρι 
ψήνεται και από τις δύο πλευρές 
του). 
ψαρίλα: µατσχένγκι-κοκία, η (= 
ψαριών µυρωδιά). 
ψαρίσιος (επίθ.): µατσχέσκο,-ι 
 π.χ. µατσχέσκο κόκαλο = ψαρίσιο 
κόκαλο. 
ψαρόνι: (βλ. µαυροπούλι). 
ψαρόσουπα: µατσχένγκι-σούπα, η. 
ψαχνό (το): µπικοκαλέσκο-µας, ο 
(= ακόκαλο κρέας). 
ψάχνοµαι (αµετβ.ρ.): ρόνταµαν 
και ροντιάβ 
 π.χ. σο µανγκές ακανά; ρόντεστουτ 
τσινγκαράκε; = τι θέλεις τώρα; 
ψάχνεσαι για φασαρία; 
ψάχνω (µετβ.ρ.): ρόνταβ (βλ. και 
ερευνώ, αναζητώ) 
 π.χ. ρόνταβας τουτ κάι σάνας; = σ’ 
έψαχνα πού ήσουν;, ρόντε κε 
πόσκορα = ψάξε τις τσέπες σου, 
ρόνταβ µε νατάρα = ψάχνω τα 
κλειδιά µου, κας ρόντες; = ποιον 
ψάχνεις; 
ψεγάδι: (βλ. ελάττωµα). 
ψείρα: τζουβ, η 
 π.χ. τζανές σο σι καβά; µουλί 
τζουβ κερέλπες = ξέρεις τι είναι 
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αυτός; την ψόφια ψείρα παριστάνει, 
πφερντό τζουβά σι λεσκό σσορό = 
γεµάτο ψείρες είναι το κεφάλι του. 
 (υποκ.): τζουβορί, η. 
ψειριάζω (αµετβ.ρ.): τζουβά-
πφερντιάβ (= ψείρες γεµίζω 
αµετβ.). 
ψειριάρης (επίθ.): τζουβαλό,-ί 
 π.χ. τζουβαλέα, µπισταρντάν κάι 
χάνας τουτ ε τζουβά; = ψειριάρη, 
ξέχασες που σε τρώγανε οι ψείρες; 
ψειρίζω (µετβ.ρ.): τζουβά-ρόνταβ 
(= ψείρες ψάχνω). 
ψεκάζω (µετβ.ρ.): πσεκασαράβ 
ψέµα: χοχαηπέ, ο 
 π.χ. νά πακιά λε, χοχαηπέ πφενέλ = 
µην τον πιστεύεις, ψέµα λέει, 
πφερντά µαν γεκ σουρία χοχαηµάτα 
= µε γέµισε ένα σωρό ψέµατα, 
τσαϊλιλόµ κατάρ κε χοχαηµάτα = 
χόρτασα από τα ψέµατά σου. 
 Αντίθ. τσατσιπέ = αλήθεια, η. 
 (υποκ.) χοχαηπορό, ο. 
ψέµατα (επίρρ.): µάσους και 
µάκσους 
 π.χ. µάκσους πφενέλ, νά τζα = 
ψέµατα λέει, µην πηγαίνεις, κερντά 
πες νασφαλό µάσους για τε να τζαλ 
κάι µπουκί = έκανε τον άρρωστο 
στα ψέµατα για να µην πάει στη 
δουλειά. 
 Αντίθ. έµντα, τσατσές = αλήθεια 
(επίρρ.), όντως, πράγµατι. 
ψες: (βλ. χθες). 
ψεσινός: (βλ. χθεσινός). 
ψευδής (επίθ.): χοχαµντό,-ί 
 π.χ. χοχαµντό αµπέρι α(ν)ταντά 
τούκε = ψευδή είδηση σου έφερε. 
 (σ.α. ψεύτικος, ψεύτης). 
 Αντίθ. µπιχοχαµντό = αψευδής, 
τσατσουκανό = αληθινός, 
πραγµατικός. 
ψεύδοµαι (αµετβ.ρ.): χοχαβάβ 
 π.χ. σόσκε χοχαβές; = γιατί 
ψεύδεσαι; (χοχαβάβ σ.α. ξεγελώ) 
 (βλ. και ξεγελώ). 

ψευδώνυµο: χοχαµντό-αλάβ (= 
ψεύτικο όνοµα, σ.α.  παρατσούκλι) 
ψευταράκος: χοχαµντορό, ο, 
χοχαµντορί, η. 
ψεύτης (α): χοχαµντό, ο 
 π.χ. χοχαµντό σαν, νι πακιάβ τουτ 
= ψεύτης είσαι, δεν σε πιστεύω. 
(σ.α. ψεύτικος). 
(βλ. και ψεύτικος). 
ψεύτης (β): χοχαµτζίο, ο 
 π.χ. µπουτ χοχαµτζίο σαν! = πολύ 
ψεύτης είσαι! 
ψευτοπαλικαριά: (βλ. νταηλίκι). 
ψεύτρα (α): χοχαµντί, η. 
ψεύτρα (β): χοχαµτζίκα, η 
 π.χ. χοχαµτζίκα σι κι ροµνί = 
ψεύτρα είναι η γυναίκα σου. 
ψεύτικος (επίθ.): χοχαµντό,-ί 
 π.χ. χοχαµντό γκάλµπενο = 
ψεύτικος χρυσός. 
Αντίθ. τσατσουκανό = αληθινός, 
πραγµατικός. 
(βλ. και ψεύτης). 
ψηλά (επίρρ.): ουτσέστε 
 π.χ. µπουτ ουτσέστε ικλιλό = πολύ 
ψηλά ανέβηκε. 
 Αντίθ. χαρνέστε = χαµηλά. 
ψηλοµύτης (επίθ.):µπαρέ–
νακχέσκο,-ι  (κυριολ. µεγαλοµύτης) 
 π.χ. µπαρέ-νακχέσκι σι καγιά, ιν 
ορµπισαρέλ αµένσα = ψηλοµύτα 
είναι αυτή, δεν µιλάει µ’ εµάς. 
 Συνών. µπαρικανό = υπερήφανος,  
αλαζόνας, καυχησιάρης. 
ψηλός (επίθ.): ουτσό,-ί 
 π.χ. ουτσό σαν, αµά γκογκί νάι 
τουτ = ψηλός είσαι, αλλά µυαλό δεν 
έχεις. 
 Αντίθ. χαρνό = κοντός, χαµηλός. 
ψηλούτσικος (επίθ.): ουτσορό,-ί 
 Αντίθ. χαρνορό = κοντούτσικος, 
χαµηλούτσικος. 
ψήλωµα: ουτσανταριπέ, ο 
 π.χ. ουτσανταριπέ µανγκέλ ο 
ντουβάρι = ψήλωµα θέλει ο τοίχος. 
ψηλώνω (αµετβ. ρ.): ουτσιάβ 
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 π.χ. ουτσιλό κο τσχαβό = ψήλωσε 
ο γιός σου. 
 Αντίθ. χαρνιάβ = κονταίνω 
(αµετβ.), χαµηλώνω (αµετβ.). 
ψηλώνω (µετβ. ρ.): ουτσανταράβ  
 π.χ. κα ουτσανταράβ νταά ο 
ντουβάρι = θα ψηλώσω κι άλλο τον 
τοίχο. 
 Αντίθ. χαρναράβ = κονταίνω 
(µετβ.), χαµηλώνω (µετβ.). 
ψηµένος (µτχ. ως επίθ.): πεκό,-ί  
(σ.α. τηγανητός) 
 π.χ. πεκό µας = ψηµένο κρέας, 
(µτφ.) πεκό σι κάι µπουκί = 
ψηµένος είναι στη δουλειά. 
 Αντίθ. µπιµπεκό = άψητος. 
ψήνοµαι (αµετβ. ρ.): πεκιάβ 
 π.χ. σαστό µιλάι πεκιλόµ α(ν)ντέ 
ταρλάβε για τε ικαλάβ καλά πάρε = 
όλο το καλοκαίρι ψήθηκα µες στα 
χωράφια για να βγάλω αυτά τα 
χρήµατα, νταά νι πεκιλέ ε µατσχέ; = 
ακόµα δεν ψήθηκαν τα ψάρια; 
ψήνω (α) (µετβ. ρ.): πεκάβ 
(σ.α. τηγανίζω) 
 π.χ. µανγκές τε πεκάβ τουκέ 
εµπούκα µας; = θέλεις να σου 
ψήσω λίγο κρέας; 
ψήνω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.): 
πεκλαράβ  (βλ. τηγανίζω (β)). 
ψήσιµο: πεκιπέ, ο (σ.α. τηγάνισµα). 
ψητός: (βλ. ψηµένος). 
ψηφίζω (αµετβ. και µετβ. ρ.): ρέι-
τσχαβ = (ψήφο ρίχνω). 
ψήφος: ρέι, ο (πληθ. ρέιορα, ε σ.α. 
εκλογές). 
ψιλά (επίρρ.): σανέστε 
 π.χ. σανέστε τσχιν ο µας = ψιλά 
κόψε το κρέας, σανέστε τσχιν η 
ντοµάτα = ψιλά κόψε την ντοµάτα. 
 Αντίθ. τφουλέστε = χοντρά. 
ψιλά (χρήµατα): οφακλούκο, ο και 
πσιλά, ε 
 π.χ. νάι µαν οφακλούκο α(ν)ντί µι 
πόσκι = δεν έχω ψιλά στην τσέπη 
µου. 

ψιλοκόβω (µετβ. ρ.): σανέστε-
τσχινάβ (= ψιλά κόβω) 
 π.χ. σανέστε-τσχινάβ η πουρούµ = 
ψιλοκόβω το κρεµµύδι. 
ψιλοκοµµένος (µτχ.): σανέστε-
τσχι(ν)ντό,-ί (= ψιλά κοµµένος) 
 Αντίθ. τφουλέστε – τσχι(ν)ντό = 
χοντροκοµµένος. 
ψιλός (επίθ.): σανό,-ί (σ.α. λεπτός) 
 π.χ. µπούτ σανό σι ο κοτόρ = πολύ 
ψιλό είναι το ύφασµα, σανό τχαβ = 
ψιλή κλωστή. 
 Αντίθ. τφουλό = χοντρός, παχύς. 
ψιλούτσικος (επίθ.): σανορό,-ί 
 Αντίθ. τφουλορό = χοντρούτσικος. 
ψιλόφλουδος (επίθ.): σανέ-
κοζζάκο,-ι 
 Αντίθ. τφουλέ-κοζζάκο = 
χοντρόφλουδος. 
ψίχα: µέζο, ο 
 π.χ. ο χουρντό νι χαλ η κόζζα ε 
µαρνέσκι, σάντε ο µέζο µανγκέλ = 
το παιδί δεν τρώει την κόρα του 
ψωµιού, µόνο την ψίχα θέλει. 
 (υποκ.) µεζορό, ο. 
ψιχαλίζει (απρόσ. ρ.): 
τσιλεσστιρίορ 
 π.χ. τσιλεσστιρίορ, τζα κίντε ε 
σσέα αβράλ = ψιχαλίζει, πήγαινε να 
µαζέψεις τα ρούχα απ’ έξω. 
ψιχάλισµα: τσιλεσστιρµέκο, ο. 
ψίχουλο: προυσσούκ, η 
 π.χ. νά κερ προυσσουκά τελέ, 
ακανα σσουλαντόµ = µην κάνεις 
ψίχουλα κάτω, τώρα σκούπισα. 
 (υποκ.) προυσσουκορί, η 
ψοφίµι: (βλ. λέσι). 
ψόφιος (επίθ.): µουλό,-ί (= 
πεθαµένος, νεκρός) 
 π.χ. µουλό σοµ κατάρ ο 
τσχι(ν)ντιπέ = ψόφιος είµαι από την 
κούραση. 
ψόφος: µεριπέ, ο (= θάνατος). 
ψοφώ (αµετβ. ρ.): µεράβ (= 
πεθαίνω, σβήνω αµετβ., νεκρώνω 
αµετβ.) 
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 π.χ. (µτφ.) µουλάµ ε σσιλέσταρ = 
ψοφήσαµε από το κρύο. 
ψοφώ (µετβ. ρ.): µουνταράβ (= 
σκοτώνω, πεθαίνω µετβ., σβήνω 
µετβ., νεκρώνω µετβ., δολοφονώ, 
φονεύω, θανατώνω) 
 π.χ. µουνταρντάν αµέν ε 
µποκχάταρ αβγκιέ = µας ψόφησες 
από την πείνα σήµερα. 
ψυγείο (α): πσιγίο, ο 
 π.χ. σόσι α(ν)ντό πσιγίο τε χαβ; = 
τι έχει στο ψυγείο να φάω; 
ψυγείο (β): µπουζγκέρα,  η (σ.α. 
παγωνιέρα) 
ψυλλιάζοµαι: (βλ. υποψιάζοµαι). 
ψύλλος: πισσόµ, η. 
ψύξη: πσίκσι, η 
 π.χ. νι κερέλ σσουκάρ πσίκσι ο 
πσιγίο = δεν κάνει ωραία (καλή) 
ψύξη το ψυγείο. 
ψυχαγωγία: κχελαηπέ, ο (σ.α. 
λίκνισµα, κούνηµα). 
ψυχαγωγούµαι (αµετβ. ρ.): κχελάβ 
 (σ.α. χορεύω, παίζω αµετβ.). 
ψυχαγωγώ (µετβ. ρ.): 
κχελανταράβ 
 (βλ. και παίζω µετβ.). 
ψυχή: γκι, ο 
 π.χ. σίλε λατσχό γκι = έχει καλή 
ψυχή, νάι τουτ γκι, τρασσάς = δεν 
έχεις ψυχή, φοβάσαι, καλιλό µο γκι 
τούταρ = µαύρισε η ψυχή µου από 
σένα, ασαϊόµ σα µε γκέσα αϊράτ = 
γέλασα µε όλη µου την ψυχή 
απόψε, (µτφ.) πφαγκέ γκέσα κα 
τζαβ = µε σπασµένη ψυχή θα πάω, 
πφαγκλάν µο γκι αγκαντάλ κάι 
ορµπισαρντάν µανγκέ = µου 
‘σπασες (ράγισες) την ψυχή έτσι 
που µου µίλησες. 
 (γκι σ.α. κοιλιά,  π.χ. µο γκι 
ντουκχάλ = η κοιλιά µου πονάει). 
ψυχικός (επίθ.): γκέσκο,-ι 
 π.χ. γκέσκι ντουκ = ψυχικός πόνος. 
ψυχοπαίδι: εβλατλούκο και 
εβλιατλούκο, ο. 

ψυχοπονιά: γκέσκι-ντουκ, η (= 
ψυχής πόνος) (σ.α. κοιλόπονος, γκι 
= ψυχή, κοιλιά, γκέσκι = ψυχής, 
κοιλιάς, ντουκ = πόνος). 
 Αντίθ. µπιντουκχιπέ και 
µπιντουκχαηπέ = απονιά. 
ψυχοπονιάρης: (βλ. ψυχόπονος). 
ψυχόπονος (επίθ.): ντουκχανέ-
γκέσκο,-ι (= πονόψυχος) 
 Αντίθ. µπιντουκχανό = άπονος και 
µπιντουκχανέ-γκέσκο = 
απονόψυχος*, άπονος. 
ψυχοπονώ (µετβ.ρ.): γκέσα-
ντουκχάβ (= µε ψυχή πονώ). 
ψυχούλα: γκιορό, ο 
 π.χ. σο σίρντελ κο γκιορό; πφεν 
µανγκέ τε λαβ τούκε = τι τραβάει η 
ψυχούλα σου; πες µου να σου 
πάρω, καλαρντάν µο γκιορό = 
µαύρισες την ψυχούλα µου. 
ψύχρα: (βλ. αγιάζι). 
ψυχρά (επίρρ.): σσουντρέστε 
 π.χ. ορµπισαρντάς µανγκέ 
σσουντρέστε = µου µίλησε ψυχρά. 
 Αντίθ. τατέστε = ζεστά. 
ψυχραίνοµαι (αµετβ. ρ.): 
σσουντριάβ 
 π.χ. (µτφ.) σσουντριλό αµαρό 
αµαλιπέ = ψυχράνθηκε η φιλία µας. 
 (βλ. και κρυώνω αµετβ.). 
 Συνών. παουσάαβ = παγώνω 
(αµετβ.). 
 Αντίθ. τατιάβ = ζεσταίνοµαι. 
ψυχραίνω (µετβ. ρ.): σσουντραράβ 
 π.χ. (µτφ.) σσουντραρντάς λες καλέ 
ορµπένσα κάι πφε(ν)ντάς λεσκέ = 
τον ψύχρανε µ’ αυτά τα λόγια που 
του είπε. 
 (βλ. και κρυώνω µετβ.) 
 Συνών. παουσαράβ = παγώνω 
µετβ. 
 Αντίθ. ταταράβ = ζεσταίνω. 
ψυχραµένος (µτχ.): 
σσουντραρντό,-ί 
 Αντίθ. ταταρντό = ζεσταµένος. 
ψύχρανση: σσουντραριπέ, ο 
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 (βλ. και κρύωµα (πράγµατος)) 
 Αντίθ. ταταριπέ = ζέσταµα. 
ψυχρόαιµος (επίθ.): σσουντρέ-
ρατέσκο,-ι 
 Αντίθ. τατέ-ρατέσκο = ζεστόαιµος. 
ψυχρός (επίθ.): σσουντρό,-ί 
 π.χ. σσουντρό µανούςς = ψυχρός 
άνθρωπος. 
 (βλ. και κρύος). 
 Αντίθ. τατό = ζεστός. 
ψυχρότητα: σσουντριπέ, ο 
 (βλ. και κρυάδα). 
ψυχρούτσικος: (βλ. κρυούτσικος). 
ψωλαράς: µπαρέ-καρέσκο, ο. 
ψωµάδικο: µαρνένγκο-ντικιάνο (= 
ψωµιών µαγαζί). και µαρνένγκο-
ντουκιάνο, ο (= ψωµιών µαγαζί). 
ψωµάκι: µαρνορό, ο 
 π.χ. τσχιν µανγκέ εµπούκα 
µαρνορό = κόψε µου λίγο ψωµάκι. 
ψωµάς: µαρνοτζίο, ο 
 π.χ. νακχλό ο µαρνοτζίο κατάρ 
ντικιάνο; = πέρασε ο ψωµάς από το 
µαγαζί; 
ψωµί: µαρνό, ο 
 π.χ. µαράµαν τε ικαλάβ µο µαρνό = 
αγωνίζοµαι να βγάλω το ψωµί µου, 
(φράση ως συµβουλή για ζευγάρια) 
ε σσουκαριµάσα µαρνό νι χα(ν)ντόλ 
= µε την οµορφιά ψωµί δεν 
τρώγεται (δηλ. δε φτάνει µόνο η 
οµορφιά για να ευτυχήσει ένα 
ζευγάρι. Χρειάζεται να έχουν 
προπάντων καλό χαρακτήρα). 
ψωµιέρα: µαρνένγκο – ντολάπο, ο 
(= ψωµιών ντουλάπι) 
 π.χ. α(ν)ντέ µαρνένγκο – ντολάπο 
τχο ε µαρνέ = µες στην ψωµιέρα 
βάλε τα ψωµιά. 
ψωµοτύρι: µαρνέσα-κιράλ, ο (= 
ψωµί µε τυρί) 
 π.χ. µαρνέσα-κιράλ χαλάµ ντα 
νακχαντάµ ο γκιβέ = ψωµοτύρι 
φάγαµε και περάσαµε την ηµέρα. 
ψωνίζω: (βλ. αγοράζω). 

ψώνισµα: (βλ. αγορά 
(εµπορεύµατος)). 
ψώρα: γκερ, η. 
ψωριάρης (επίθ.): γκεραλό, -ί. 


