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Ω 
ωάριο: αρνό, ο (κυριολ. αβγό) 
 π.χ. νι κερντιλέ νταά λακέ αρνέ, 
ο(ν)ντάν νασστί ασταρέλ χουρντό = 
δεν ωρίµασαν ακόµη τα ωάριά της, 
γι’ αυτό δεν µπορεί να συλλάβει 
παιδί. 
ωδίνες : µπιανιµάσκε – ντουκχά, ε 
ώθηση: (βλ. σπρώξιµο). 
ωθώ: (βλ. σπρώχνω). 
ωµοάρθρωση: πλέτσκα, η 
ώµος: πφικό, ο 
 π.χ. µορ µε πφικέ = τρίψε τους 
ώµους µου. 
 (υποκ.) πφικορό, ο. 
ωµός (άκλ. επίθ.): ιβά(ν)ντ και 
ιβά(ν)τ 
 π.χ. ιβά(ν)ντ σι ο µας = ωµό είναι 
το κρέας. 
 Αντίθ. πεκό = ψηµένος, τηγανητός. 
ωµότητα: ιβα(ν)ντιπέ, ο 
 π.χ. ε µασέσκο ιβα(ν)ντιπέ = η 
ωµότητα του κρέατος. 
ώρα: σαάτο, ο (σ.α. ρολόι) 
 π.χ. καζόµ σι ο σαάτο; = πόση είναι 
η ώρα;, α(ν)ντέ οπάςς σαάτο κα 
ιρισάαβ = σε µισή ώρα θα γυρίσω. 
 (βλ. και ρολόι). 
ωραία (επίρρ.): σσουκάρ 
 π.χ. µπουτ σσουκάρ νακχαντόµ κάι 
µπιάβ = πολύ ωραία πέρασα στο 
γάµο. 
 (βλ. και όµορφα, όµορφος, 
ωραίος). 
 Αντίθ. µπέτι = άσχηµα, άσχηµος. 
ωραίος (ακλ. επιθ.): σσουκάρ 
 π.χ. σσουκάρ κχελιπέ κερντιλό = 
ωραίο παιχνίδι έγινε, σσουκάρ σι 
λεσκό κχερ = ωραίο είναι το σπίτι 
του, µπουτ σσουκάρ σι κε γιακχά = 
πολύ ωραία είναι τα µάτια σου, 
(στίχοι από ποίηµα Γ. Αλεξίου 
«κολά µπροσσά» = «εκείνα τα 
χρόνια») 

κάι γκελέ κολά µπροσσά βας-
βαστέσταρ κάι πφιράσας, κάι γκελέ 
κολά σσουκάρ τχανά, ε 
λουλουγκιαλέ, κάι ντικχάσας, αβιλέ 
ντα γκελέταρ µπι τε πουτσέν 
αµέ(ν)νταρ = πού πήγαν εκείνα τα 
χρόνια χέρι µε χέρι που 
περπατούσαµε, πού πήγαν εκείνα τα 
ωραία µέρη, τα λουλουδάτα, που 
κοιτούσαµε, ήρθαν και φύγανε 
χωρίς να µας ρωτήσουν. 
 (βλ. και όµορφος, όµορφα, ωραία). 
 Αντίθ. µπέτι = άσχηµος, άσχηµα. 
ωραιότητα: σσουκαριπέ, ο 
 Αντίθ. µπετιπέ = ασχήµια. 
ωριµάζω (αµετβ. ρ.): κερντιάβ 
 π.χ. ε πφαµπαϊά ιν κερντιλέ νταά, 
µπικερντέ σι = τα µήλα δεν 
ωρίµασαν ακόµα, άγουρα είναι. 
 (βλ. και γίνοµαι, φτιάχνοµαι). 
ωρίµανση: κερντιπέ, ο (κυριολ. 
γίνωµα) (από το ρήµα κερντιάβ = 
γίνοµαι, φτιάχνοµαι, αµετβ. 
ωριµάζω). 
ώριµος (επίθ.): κερντό,-ί 
 (βλ. και γινωµένος, φτιαγµένος). 
 Αντίθ. µπικερντό = αγίνωτος, 
άγουρος. 
ωρίτσα: σαατίσι, ο  (σ.α. ρολογάκι) 
 π.χ. α(ν)ντέ γεκ σαατίσι κ’ αβέλ = 
σε µια ωρίτσα θα ‘ρθεί. 
ωρολογάς: σαα(τ)τσίο, ο 
 π.χ. ινγκάρ ο σαάτο κάι σαα(τ)τσίο, 
τε κερέλ λε = πάνε το ρολόι στον 
ωρολογά, να το φτιάξει. 
ωσότου (σύνδ.): πόσστα 
 π.χ. πόσστα τε αβές του, µε κα 
τζάβταρ = ωσότου να έρθεις εσύ, 
εγώ θα φύγω. 
Συνών. τζι = µέχρι. 
ώσπου: (βλ. µέχρι). 
ώστε (σύνδ.): ντεµέκ (κυριολ. 
δηλαδή) 
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 π.χ. ντεµέκ κ’ αβέλ βο ντά; = ώστε 
θα ‘ρθει κι αυτός; 
ωτακουστώ: (βλ. κρυφακούω). 
ωφέλεια: φαϊντάβα, η 
 π.χ. σόσταρ τε τσχι(ν)ντιάβ 
τζάµπα, άµα νάι µαν καϊέκ 
φαϊντάβα; = γιατί να κουραστώ 
άδικα, αν δεν έχω καµία ωφέλεια; 
(βλ. και όφελος). 
ωφέληµα: (βλ. ωφέλεια, όφελος). 
ωφέλιµος (επίθ.): φαϊνταλίο, -ούκα 
και φαϊνταβάκο,-ι 
 π.χ. φαϊνταλίο σσέι σι καβά = 
ωφέλιµο πράγµα είναι αυτό. 
 Συνών. λαζΰµι = χρήσιµος. 
 Αντίθ. ζαραλίο = ζηµιογόνος, 
ζηµιωµένος, φαϊντασίζι = 
ανώφελος, ανώφελα. 
ωφελιµότητα: φαϊνταλούκο, ο. 
ωφελούµαι (αµετβ.ρ.): φαϊντάβα-
κερντόλ-µάνγκε (= ωφέλεια γίνεται 
για µένα) και φαϊντάβα-αβέλ-
µάνγκε (= ωφέλεια έρχεται για 
µένα) 
 π.χ. νι αβέλ µανγκέ φαϊντάβα 
κχάνικάσταρ = δεν ωφελούµαι από 
κανέναν. 
 Αντίθ. ζαράρι-κερντόλ-µάνγκε και 
ζαράρ –αβέλ-µάνγκε = ζηµιώνοµαι. 
ωφελώ (µετβ.ρ): φαϊντάβα-κεράβ 
(= ωφέλεια κάνω) 
 π.χ. νι κερντέ µανγκέ φαϊντάβα 
καλά ιλάτσορα = δεν µε ωφέλησαν 
αυτά τα φάρµακα. 
 Συνών. γιαρντούµο-κεράβ = 
βοηθώ. 
 Αντίθ. ζαράρι-κεράβ = ζηµιώνω, 
βλάπτω. 
ωώδης (επίθ.): αρνέσκο, -ι. 


