
α;   συγνώµη δε κατάλαβα? πως είπατε; 
α µο!  άντε βιάσου κάνε γρήγορα 
ε µο!  καλά µην ανησυχείς θα κάνω όσο πιο γρήγορα µπορώ 
α ωρε;  µιλάς σοβαρά;;; 
ναι ωρε!  ναι! Σοβαρά µιλάω, το εννοώ! 
αα!  (καταφατικό) ναι, ναι σωστά τα λες 
ααα!  για δες για δες! 
αααα!  αα µάλιστα τώρα κατάλαβα! 
αβέρτα  συνεχώς 
αγάντα  βλ. αβέρτα 
αγκούσα (η)  η δυσφορία,  το άγχος 
αγκωνάρι (το)  η µικρή πέτρα, το λιθάρι 
αγλέουρας (ο)  ξάδερφος του αχλά, το καταπέτασµα 
άιστεµας  πάµε να φύγουµε 
ακόντιο (το)  µτφ. ο µεθυσµένος 
αλιµούρα (η)  πέταγµα στον αέρα ατάκτως χαρτιών 
άλσος (ο)  η αλυσίδα, µτφ. το έτερον ήµισυ 
αλφάδ (το)  αλφλαδι, µτφ. ο µεθυσµένος 
αλφή (η)  η αλοιφή, µτφ. ο µεθυσµένος 
αµπλαούµπλας (ο)  άχαρος στις κινήσεις, ειδικά στα χορευτικά 
αµπντάλης (ο)  ατσούµπαλος, χοντροκοµµένος 
αµπώχνω  σπρώχνω µε άκοµψο τρόπο 
αντράλα (η)  βαβούρα, τζερτζελές, πανικός 
αξιούραγος (ο)     ο αξύριστος 
απέκεια                από κει 
"απόλκε η εκκλησιά σκόλασε το πανηγύρ"=τέλειωσε κάτι, τέρµα τα παραµύθια 
αρβάλας (ο)           ο άγαρµπος, ο ατσούµπαλος 
αργαλειός (ο)         αυνανισµός, πλεκτική µηχανή παλιάς εποχής 
αρεντεύω               γυρνάω άσκοπα, κάνω βόλτες 
αρούγκατος (ο)      ο άγαρµπος, ο απρόσεκτος 
ασήκωτος (ο)        ή και ασιούκωτος, µτφ. ο µεθυσµένος 
αστραπόπτσα         βλ. µπανταλός 
ατσούµπαλος (ο)   ο αµπντάλης 
αυτού                     εκεί 
αφύσκος (ο)           άντρας ακανόνιστου µεγέθους 
αφώνω                   σύντµηση του χαραφώνω πχ."γκάινταρε χαλόν' π' αφών' ο τζες" 
αχαµνά (τα)           τα γεννητικά όργανα του άντρα, τα πελέ 
αχλάς (ο)              το φαγητό 
άχνα (η)               η απόλυτη σιωπή 
αχπάν                  επάνω 
βάβω (η)   η γιαγιά 
βαγέρω  φεύγω, τρελαίνοµαι 
βαϊζω  γέρνω από τη µια πλευρά του σώµατός µου 
βακούφκο (το)  κτήµα ή οικόπεδο κοινότητας επί εποχής τουρκοκρατίας 
βελέντζα (η)  η φλοκάτη, απαραίτητο συµπλήρωµα στα µπάσια (βλ.λ) 
βερβέρα (η)  µικρό ζώο, τρωκτικό, που ζει στα δέντρα και µοιάζει στον σκίουρο 
βετούλι (το)  κατσίκι ηλικίας περίπου ενός έτους 
βζόµπαλο (το)  το µεγάλο και στρογγυλό γυναικείο στήθος, το µπαχταλέ 
βήχω  πληρώνω 
βιπ (το)  ποδοσφαιρική έκφραση ∆υνατό, ασύληπτο σούτ.  
βίτσα (η)  λεπτό και ευλύγιστο κλαδί µεγάλο φόβητρο των µαθητών παλιά 
βλιώρα (η)  η βρωµιά 
βογγάλα (η)  τρέξιµο µε πολύ γρήγορο ρυθµό 
βρούβες (οι)  π.χ. "πάµε για βρούβες", πάµε στα χαµένα 
γαµπέτας (ο)  (πραγµατικό πρόσωπο) αυτός που τρώγεται µε τα ρούχα του 
γατσιεύω χουφτώνω πριν και κατά την σεξουαλική πράξη 
γιδοξούρ (το)  εργαλείο για την περιποίηση αιγοπροβάτων  
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γιόµα (το) το απόγευµα 
γιόµστο! Γέµισέ το 
γιωτάς (ο) ο µη έχων τυφέκιο στο στρατό, χαµένο κορµί 
γκαβός (ο) αυτός που "δεν έχει µία", ο άφραγκος 
γκαγκάνς (ο) ο γκαντέµης, ο άτυχος 
γκαγκανάω ντινιάρω πολύ δυνατούς και ηχηρούς γκιολέδες (βλ.λέξεις) 
γκάιλας (ο) "έχει γκάιλα": ο ήλιος είναι πολύ δυνατός 

γκαιντάρω παρατηρώ επίµονα 

γκανάβ (το) η κλοπή 
γκανιάζω διψάω υπερβολικά 
γκάου - µπίου (το)αυτός που ζει στο δικό του κόσµο 
γκαργκανούλι (το)µαύρο στο δέρµα, γυφτάκι 
γκασµάς (ο) άσχετος, ανίδεος, συνουσία ("βαράω γκασµά"), σκαπτικό εργαλείο 
γκαφάλι (το) χαµένο κορµί 
γκαφρά (τα) αναγραµµατισµός της λέξης : φράγκα, τα χρήµατα 
γκδών' (το) το κυδώνι 
γκζιούαρ εις υγείαν! 
γκίζα (η) ανάλατο γαλακτοκοµικό προϊόν σε στερεά µορφή 
γκιζεράω κάνω άσκοπες βόλτες από δω κι από κει 
γκίκος (ο) στίβα από ρούχα 
γκιλντάρες (οι) κύβιση και ανακύβιση, κωλοτούµπες 
γκιολές (ο) αέριο µε έντονη και άσχηµη µυρωδιά, κλανιά 
γκιορεύω περιπλανιέµαι άσκοπα 
γκιουλέκας (ο) πρατσίλας, ντιπ πάσλας 
γκιουµ (το) η µικρή στάµνα 
γκλαγκανάω πίνω 
γκλαξιά (η) γουλιά 
γκλιούµ (το) πλιάτσικο, ο χαµός, "έγινε το γκλιούµ" 
γκλίτσα (η) απαραίτητο accessoire των κατόχων αιγοπροβάτων 
γκόρος (ο) πάσλας, τενεκές, χαϊδευτικό µεταξύ φίλων ("που 'σαι ρε γκόρε;") 
γκόρτσο (το) ο καρπός της γκουρτσιάς 
γκουντλάω παραπατάω, κουτουλάω, επίσης γαργαλάω 
γκουρτσιά (η) οπωροφόρο δέντρο του δάσους (αχλαδιά) 
γκουστέρα (η) η σαύρα 
γκουτζάµ είναι πλέον στην κατάλληλη ηλικία ή µέγεθος 
γκριτζούνι (το) ο καλικάντζαρος 
γκρόβερ (ο) ο οµοφυλόφιλος, ο ροδέλας 
γκρτζουπ (το) όρθιο, στητό, υπονοεί και το ατίθασο 
γκυλιέµαι σέρνοµαι (βλ. ζβαρνιέµαι) 
γλεντοκώλι (το) βλ. τσίρλα 
γλιέπω βλέπω, τράω (βλ.λ.) 
γουµάρ (το) ο όνος, το γαϊδούρι 
γούπατο (το) µικρό µέρος που βρίσκεται χαµήλοτερα από τη γύρω περιοχή 
γρέκι (το) ύπνος βαρύς, τάφωµα 
γρι τίποτε εντελώς 
γρουµπούλι (το) µικρό εξόγκωµα στο δέρµα 
δαµάλι (το) αρσενική αγελάδα σε µικρή ηλικία,  η ψηλή γυναίκα, η νταρντάνα 
δάχλο (το) δάχτυλο 
∆οβρά (η) το χωριό Ασπράγγελοι 
∆ραγάι (το) το χωριό Καστανώνας 
δραγάτς (ο) παλιά ο χωροφύλακας ή ο αγροφύλακας 
δραγατσούρα (η) σταθµός ελέγχου κυκλοφορίας, η ενέδρα 
δροµίτσα (η) είδος ψαριού µικρό σε µέγεθος που ζει σε γλυκά νερά 
δροτσίλι (το) µικρό σπυράκι στο πρόσωπο 
δώγιας εδώ 
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εφετζής (ο) ο επιδειξιοµανής 
έφκα αόριστος του ρήµατος φέω (φεύγω) 
ζαβλακώνοµαι     χαζεύω, µπανταλιάζω. Αόρ.: ζαβλακώθκα 
ζαγάρ (το)            ο κουτοπόνηρος 
ζαγκανιέµαι         κουνιέµαι περίεργα, πάω γυρεύοντας  
ζαγκανόκωλη (η)η γυναίκα που κουνιέται πολύ, η τσουρδάλω 
ζάρκο (το)           το γυµνό, µπλετς  
ζάφτω                  τρώω µε µπιστοβλιακιά 
ζβάρα                   µε τς µπάντες, µαλιοκούβαρα 
ζβαρνιέµαι           σέρνοµαι, κυλιέµαι κάτω Ο ζβαρίλας = ο απεριποίητος 
ζβίγκο (το)           τίποτε, κενό, άδειο 
ζγκατάψυξ           στην κατάψυξη 
ζγουρ (το)            κρέας πρώτης ποιότητας 
ζγώνω                  πλησιάζω σιγά-σιγά 
ζέχνω                   µυρίζω υπερβολικά άσχηµα 
ζιάπα (η)              ο µεγάλος σε µέγεθος βάτραχος, γνωστός και ως µπράσκα 
ζιαπώνω              συλλαµβάνω 
ζιουγκάρ (το)       λίπωµα εµφανές στο σώµα 
ζιουλάω               µαλάζω 
ζιουµπάς (ο)        ο πολύ κοντός άνθρωπος 
ζιουπάω               πιέζω αφόρητα 
ζλαπ (το)              το ζαρκάδι 
ζµαρ (το)              το ζυµάρι 
ζµι (το)                 το υγρό αποτέλεσµα βρασίµατος, ζουµί 
ζµπλατεία             στην πλατεία 
ζµπόρτα                στην πόρτα 
ζµπουδιέµαι          παραπατάω (συνήθως έχουµε και πτώση), σκοντάφτω 
ζµπούτσαµ           δεν µε νοιάζει, έκφραση αισχρού και ανήθικου περιεχοµένου 
ζνόασ'                   στην "Οαση", στην κεντρική πλατεία της πόλης 
ζντάιγκα               στην ΤAIGA, παλιά disco στα Γιάννενα 
ζούδιο                   µικρό ζωύφιο 
ζούλα (η)              πράξη παράνοµη που γίνεται διακριτικά 
ζουρλός (ο)          αυτός που το 'χει ντιπ χαµένο, τρελός 
ζούφιο (το)           αφυδατωµένο φρούτο 
θκοµ                     δικό µου 
θκος                      δικό σου 
θκοτ                      δικό του 
θλάκι (το)              η θηλιά στο παντελόνι όπου κρέµεται η ζώνη 
θληκώνω                 κουµπώνω 
ιτς κρις µπιτ, τίποτα 
κακάδια (τα)   υπολείµµατα από τις εκκρίσεις της µύτης που έχουν πια ξεραθεί 
καλαµποτσιόκαλο (το)ή και τσιόκαλο. Το αποµεινάρι του καλαµποκιού  
καλοσκέρνω  δοκιµαζω (τρώω) κάτι για πρώτη φορά για το τρέχον έτος καλπαζιάνης 
(ο)  αυτός που περπατάει σαν να καλπάζει  
καπνός (ο)  πονοκέφαλος 
καπούσκο (το)  το κουµπρολάχανο 
καρακώνοµαι  αρπάζω κρυολόγηµα 
κάργα  υπερβολικά, πάρα πολύ 
κασάρα (η)  η µεγάλη και στραβή µύτη  
κασάρας (ο)  ο έχων µεγάλη και στραβή µύτη 
κασκαρίκα (η)  καρικατούρα 
καστραβέτς (το)  το αγγούρι 
καταής  κάτω π.χ. "έπεσα καταής απ' τα γέλια" 
κατόπι (το)  έπειτα. "παίρνω στο κατόπι" : ακολουθώ 
κατσαπλιάς (ο)  δεν πρέπει να τον εµπιστευόµαστε, κάνει πλιάτσικο 
κατσιούλα (η)  ρούχο για την προστασία του κεφαλιού  
κατώι (το)  το υπόγειο 



καφτάν-µερεµέτ  πέφτει χοντρό ξύλο 
κδούνα (η)  κουδούνι, τύφλα στο µεθύσι 
κεφτές (ο)  βλ. τάχας 
κίκια (τα)  καψούλια, µεταφορικά οι δυνάµεις π.χ. "µε τι κίκια θα ... ;" 
κιχ (το)  άχνα 
Κλαζιάδες (οι)  το χωριό ∆ροσοχώρι (= άρχοντες πάνω στο λόφο) 
κλαϊν-µαϊν  οτ' να ναι 
κλαπατσίγκαλα (τα)µουσικά όργανα 
κλαπέτο (το)  µεταφορικά το µυαλό 
κλαρίνα (τα)  κατά το : "µπουζούκια" 
κλασοµπανιέρας (ο)ο φοβητσιάρης 
κλιτσνάρ (το)  το τσιγκέλι 
κλουρ (το)  αρτοσκεύασµα 
κασάρ (το)  χορτοκοπτικό εργαλείο, επικίνδυνα µαρκαρίσµατα 
κοζιάρω  βλέπω, παρατηρώ π.χ. "το κόζιαρες το χαλόν;" 
κόκκαλο (το)  µτφ. ο µεθυσµένος π.χ. "έγνα χτε... µπιτ κόκκαλο!" 
κοκόνι (το)  σκυλί καλοαναθρεµένο και τεµπέλικο. πχ. "έγινες κοκόνι" 
κοντοτούρτς (ο)  ο σκορπιός, ο µπιτσκάουρας 
κοπριά (η)  περιττώµατα ζώων, ο µπουχέσας, ο τεµπέλης 
κορκόδειλος (ο)  µτφ. ο µεθυσµένος (επειδή σέρνεται!) 
κοτάω  τολµώ, δείχνω θάρρος 
κουµάρ (το)  ο τζόγος 
κουµαρτζής (ο)  αυτός που έχει πάθος το κουµάρ 
κουµούτσι (το)  κρέας, ψαχνό 
κουµπί (το)  µεταφορικά το τηλεκοντρόλ 
κουµπλιά (η)  οπωροφόρο δέντρο, κοροµηλιά 
κούµπλο (το)  ο καρπός της κουµπλιάς 
κουραδοµηχανή (η)  ο άχρηστος, αυτός που δεν κάνει για τίποτα 
κουρίτα (η)  η στέρνα, η βρύση 
κουσί (το)  πηγαίνω κάπου µε γρήγορο βάδισµα 
κούσιαλο (το)  πολύ ηλικιωµένος άνθρωπος, αλλιώς σιάψαλο ή χούφταλο 
κουσιεύω  περπατώ γρήγορα, σπεύδω 
κουτουπώνω  πιάνω κάτι και δε το αφήνω 
κουτουρού (στα)  στα χαµένα, χωρίς σκέψη π.χ. "που πας ωρέ στα κουτουρού;" 
κουψοκέφαλος (ο)  αυτός που το µυαλό του "κόβει" 
κοψίδι (το)  κοµµάτι κρέας 
κρανιάζω  πληρώνω, βήχω 
κρατσνάω  τρώω µε πάρα πολύ θόρυβο 
κρεµατζλιέµαι  κρεµιέµαι 
κρένω  µιλάω 
κριτσπέταλος (ο)  ο σιαλαϊσµένος (του 'χει λασκάρει το πέταλο) 
κρούνα (η)  κοράκι 
κρούω  αγγίζω 
κταβ (το)  νεογέννητο σκυλί 
κταλ (το)  κουτάλι 
κτι (το)  η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, κιβώτιο 
κτσος (ο)  ο κουτσός 
λαγκαντούσιω (η)  η ακατάστατη, οκνηρή νεανίς 
λάισα  έγυρα, στράβωσα, "πήρα σασί" 
λακάω  φεύγω, κόφτω πέρα. Αόρ. λάκσα 
λαλάω   σιουράω, παίζω µουσική µε βασικό όργανο το κλαρίνο 
λατσαριέµαι  σπαρταράω. πχ. "Τι µ΄λατσαριέσαι ορέ!" 
λαφαζιάνης (ο)  ο πάσλας, ο γκόρος κλπ. 
λεβέκουρας (ο)  ο πάσλας, ο γκόρος κλπ. 
λελέκι (το)  ο υπερβολικά αδύνατος, πελαργός 
Λέλοβα (το)  το χωριό ∆εσποτικό 
λιανός (ο)  ο αδύνατος 



λιάπσ' (ο)  λιάπηδες είναι οι αρβανίτες. Μτφ ο λαίµαργος, ο άρπαγας 
Λιασκοβέτσ' (το)  το χωριό Λεπτοκαρυά 
λιθάρ (το)  πέτρα 
λο  σκασµός, πχ. "βγάλε λο", "λο το µπουρί (στόµα)" 
Λοζέτσ' (το)  το χωριό Ελληνικό 
λουτιάζω  χαζεύω, το χάνω πχ. "πάει, λούτιασε ο τζες..." 
λούτσα (η)  µικρή τεχνητή λίµνη όπου ξεδιψάνε ζώα 

µαγάρσµα (το)  η πράξη αναπαραγωγής των αίγων 

µακελεύοµαι  (από το µακελειό) τραυµατίζοµαι σοβαρά.  
µαλιοκούβαρα  µε τς µπάντες, ζβάρα 
µαµόνια (τα)  τα χρήµατα, τα γκαφρά 
µανέστρα (η)  φαγητό, κρέας µε ζυµαρικά στο καζάνι.  
µαντζαφλάρ (το)  λεπτό και µυτερό αντικείµενο, το µαρκούτσ 
µαντζιάρω  τρώω, από το ιταλικό mangiare 
µαντραβίτσα (η)  µικρό εξόγκωµα στο δέρµα, σαν κρεατοελιά  
µαξιούµ (το)  το µικρό παιδί 
µαξλάρας (ο)  το χαµόρ, ο πάσλας, ο γκόρος κλπ. 
µαρίτσι (το)  µικρό λιµνίσιο ψάρι 
µαρκάλσµα (το)  η πράξη αναπαραγωγής των αµνών 
µαρκούτσ (το)  λεπτό και µυτερό αντικείµενο, το µαντζαφλάρ 
µασιά (η)  ή και ο µασιάς η τσιµπίδα για την φωτιά π.χ. στο τζάκι 
µαστραπάς (ο)  η κανάτα 
µατζάτο (το)  η τραπεζαρία 
µατσιαλάω  µασουλάω µε έντονο θόρυβο 
µεσάλι (το)  µακρόστενο πανί µε το οποίο τύλιγαν το ψωµί 
µοσκέτο (το)  ντουλαπάκι που παλιότερα χρησιµοποιούνταν εν είδει ψυγείου 
µούκας (ο)  αυτός που δε µιλάει, ο σιωπηλός 
µουµούδι (το)  το έντοµο, µτφ. ο οκνηρός 
µουνούχι (το)  το ευνουχισµένο ζώο 
µουστιρής (ο)  ο πελάτης, χρησιµοποιείται κυρίως από παλιούς εµπόρους µουτεύω 
Μπάγια (η)  το χωριό Κήποι 
µπάζω   βάζω µέσα 
µπαίλντσα  ξεθεώθηκα, έµεινα απο ανάσα 
µπάκα (η)  η κοιλιά 
µπακακάκι (το)  το βατραχάκι 
µπακαλιό (το)  το µπακάλικο, µαγαζί χωρίς γούστο 
µπαλαµούτι (το)  το µατσιάλιασµα ή το ζούληγµα του µπαχταλέ 
µπαµπλίκα (η)  το στρογγυλό κουλούρι, µτφ. το µεγάλο αυτί 
µπανταλιάζω  χαζεύω, σιουράω 
µπανταλός (ο)  χαζός 
µπάσι (το)  µεγάλο ντιβάνι µε µαξιλάρια 
µπατζιάφλας (ο)  βλ. µαξλάρας 
µπάτσα (η)  χαστούκι 
µπατσαριά (η)  είδος Ηπειρώτικης πίτας µε χόρτα, επίσης και µπλατσαριά 
µπαφιάζω  λαχανιάζω, δεν είµαι σε καλή φυσική κατάσταση 
µπαφιόρα (η)  το τσιγάρο 
µπάφος (ο)  ύποπτο τσιγάρο, τσιγαριλίκι 
µπαχαβράς (ο)  νταβαντούρι, φασαρία, βλ. και τζερτζελές 
µπαχλάβας (ο)  χαµένο κορµί, µπανταλός 
µπαχταλέ (τα)  το ... πλούσιο γυναικείο στήθος 
µπερντές (ο)  τα γκαφρά, τα χρήµατα 
µπέχο  η λέξη ορόσηµο των Γιαννιωτών, τζάµπα. Χαρακτηριστικές     
                                   είναι οι εκφράσεις: "όπου µπέχο τρέχω", "µπέχο κι όσο αντέχω"                     
                                   και "παν µπέχον, άριστον" 
µπίµτσα (η)  το υπόγειο, το κελάρι 



µπιστοβλιακιά (η)  η λαιµαργία 
µπιστόβλιακος (ο)  ο λαίµαργος 
µπιτ  εντελώς 
µπιτζιάρω  κλέβω 
µπίτσα  σχόλασα, τελείωσα (από το µπιτ) 
µπιτσκάουρας (ο)  ο σκορπιός 
µπιτσκάρω  σιουράω, µου λασκάρισε η βίδα 
µπιτσλιάκος (ο)  ο µπιτσκάουρας 
µπιτχαβάς (ο)  αυτός που δε του κόβει και πάρα πολύ 
µπλαδέρα (η)  αρρώστια που χτυπάει τα κατσίκια 
µπλάνα (η)  κοµµάτι (συνήθως φαγητού) µε µέγεθος όσο η παλάµη 
µπλαρ (το)  το µουλάρι 
µπλατς  χύµα  
µπλέτς (το)  ο γυµνός από τη µέση και πάνω, ο ζάρκος 
µπλετσκώνω  καταβροχθίζω 
µπορµπόλια (τα)  το µικρό γυναικείο στήθος 
µπόσκα (τα)  χαλαρά, ξεσφιγµένα 
µπούγιο (το)  συνάθροιση πολλών ατόµων 
Μπούλτσ' (το)  το χωριό Ελάτη 
µπούζι (το)  κρύο 
µπουρδέγγες (οι)  χόρτα του βουνού 
µπουρδουκλώνοµαι  µπερδεύοµαι 
µπουρµπούτσαλα (τα)"τρίχες", ο ύπνος 
µπουρµπουχαλεύω  ψάχνω στα µουλωχτά 
µπουρτσοκλαίω  προσποιούµαι πως κλαίω 
µπούτσκος (ο)  χοντροκοµµένος, το µαµµόθρεφτο 
µπουχαρί (το)  η καµινάδα (τουρκική), επίσης και µπουρί 
µπράσσστ  βαγέρω άρον άρον 
µπρίκια (τα)  τα πελέ, όρχεις 
µσκαρ (το)  το µοσχάρι 
νούλα (η)   µηδέν 
νταβάς (ο)  µεγάλο ταψί 
νταβραντζµένος (ο)  αυτός που έχει πολλές ορµές 
νταγλαράς (ο)  ντερέκι µε ανεπτυγµένους µυς 
ντάλα  κατακούτελα 
νταούλι (το)  ο πρησµένος είτε από το πολύ φαΐ είτε από τσιµπήµατα εντόµων 
ντατσκανάρς (ο)  ο ντιπ ντάτσκος 
ντάτσκος (ο)  ο χωριάτς µε την κακή έννοια 
ντάφκαρος (ο)  ο αθίγγανος 
ντελιφσιέκας (ο)  πάσλας, γκόρος κτλ. 
ντέµπλας (ο)  πολύ ψηλός και άχαρος, αµπλαούµπλας (βλ.λ.) 
ντενιάρω  µπήγω πετάω, αµολάω  
ντενουάρ (το)  νεύρα, ταραχή. "έχω ντενουάρ": σαλτάρω, παίρνω ανάποδες 
ντερέκι (το)  ο πολύ ψηλός 
ντερλικουέρας (ο)  ο πάσλας, ο γκόρος κλπ. 
ντεφ (το)  µτφ. ο σουρωµένος 
ντιπ για ντιπ  εντελώς παντελώς 
ντοβ  καλό π.χ. "ντοβ χαλόν" 
ντουγρού  απερίσκεπτα 
ντραµτζάνα (η)  µεγάλο γυάλινο δοχείο για οινοπνευµατώδη ποτά 
ξεζγκαρίζοµαι γδέρνοµαι, βγάζω αίµα.  
ξεµπλέτσωτος (ο) µπιτ µπλετς 
ξεροσφύρι (το) κατανάλωση οινοπνεύµατος χωρίς µεζέ 
ξεστοχάω ξεχνάω συνεχώς 
ξετσουµπρίζω βγάζω µία-µία τις ρόγες του σταφυλιού 
ξεχάω ξεχνώ 
ξιάω, ξιέµαι ξύνω, ξύνοµαι 



ξιές (η) πρόσβαση, access 
ξιούκι (το) µπιτ φλάτσκα, µπανταλό 
ξιουπαρµένος (ο) ο εξωπραγµατικός, σαλαϊσµένος, σιουργµένος 
ξλιάς (ο) ο πολύ λεπτός 
ξνίθρα (η) στοµαχική διαταραχή, ξινίλες 
ξύκι (το) ξύγκι, λίπος 
οντάς (ο) το καθιστικό 
οργιό (το) το κρύωµα, χρησιµοποιείται µε την έκφραση "µε σήκωσε" 
οτ' νά 'ναι πέρα βρέχει 
ούι! σοβαρά;;; αλήθεια;;; τι είναι αυτό;;; 
παγράς (ο)  ο Παγουράς, χαρακτηρισµός των Γιαννιωτών 
παπλαµούδα (η) το παχύ χιόνι. πχ. "Ούι, ρίχν' παπλαµούδες!" 
παπς (ο) γέροντας, παππούς 
παρί-παρί τα χρήµατα, εκ του σλαβικού παρί=χρήµατα 
πάσλας (ο) ντάτσκος, πρατσίλας, φλοέρας, γκόρος 
πασλεµωτό (το) είδος κακής και αµφίβολης ποιότητας  
ΠΑΣολές (ο) οπαδός του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
πάτα-κιούτα ο ήχος του πισωκολλητού 
πατατούκα (η) ένδυµα προστασίας απο το χειµερινό ψύχος, χοντρό παλτό 
πατούνα (η) κάλτσα µε χοντρή πλέξη, ιδανική για κτηνοτροφικές εργασίες 
πατριτζιάνα (η) η µελιτζάνα 
παντζιάρ (το) µυθοπλασία, ψέµα, βλ. και τριάρ 
παντζιαριανός (ο) ο µυθοπλάστης, ο παραµυθάς, ο τριατζής (βλ. τρίο) 
παρτσακλός (ο) αυτός που δεν µπορεί να µιλήσει καθαρά 
πατίκια (τα) υποδήµατα για χρήση µέσα στο σπίτι 
πατσιούρα (η) µπιτ για µπιτ φλάτσκα 
πδάρ (το) το πόδι 
πελέ, πελέδια (τα) οι όρχεις 
πελεκάω ξυλοφορτώνω βλ. και τσιουκανάω 
περδικλώνοµαι βλ. ζµπουδιέµαι 
πετσί (το) συνουσία, βλ. και πριτσίνι 
πετσώνω πριτσινώνω, συνουσιάζω 
Πέφτ (η) η ηµέρα Πέµπτη 

πίπκα (τα) µπρούµυτα 

πισιάρω ουρώ, από το ιταλικό pissare 
πιτχάρ (το) σκληρός τσιόκος 
πλάκα (η) αναστατώνοµαι, σοκαρίζοµαι, παθαίνω πλάκα 
πλατσιανάω χτυπώ µε δύναµη τα νερά 
πλατσκοκέφαλος (ο) ο έχων το χαρακτηριστικό Ηπειρωτικό κεφάλι 
πλατσπάθια (τα) αυτοφυή φυτά της υπαίθρου  
πλήθρα (η) ανάµειξη ξηράς και υγρής τροφής στο στοµάχι 
πλι (το) πτηνό 
πλιγούρ (το) νόστιµο κρέας 
πλύχωρο ευρύχωρο, άνετο 
πουµπώνοµαι ή "µ' έπιακε πούµπωµα", δεν µπορώ να ανασάνω.  

πουριά (η) η πόρτα 

πουρνό (το) το πρωί,  
πουτσοφλίγκαρος (ο) βλ. µαλαπέρδα 
πράζω ενοχλώ, πειράζω. πχ. "πράζ αν τράω (βλ.λ.);" 
πρατσαλάω κολυµπάω ατσούµπαλα 
πρατσίλας (ο) ο χωριάτης, ο ντάτσκος. Η λέξη προήλθε από τις παλιότερες             
                                     εθνικές οµάδες ποδοσφαίρου της Βραζιλίας (Brazil -                
                                     Πρατσίλ), στις οποίες οι περισσότεροι παίχτες ανήκαν σαφώς           



                                     στη φυλή των Χαιταίων (είχαν χαίτη στα µαλλιά) 
πρέντζα (η) γαλακτοκοµικό προϊόν 
πρεσάρω πετσώνω 
πρετόρ λερώνω τα πάντα γύρω µου 
πριτσινώνω χαραφώνω 
προυγκάω σπρώχνω ζώα κατευθύνοντάς τα στο µαντρί 
προυτσαλέκια (τα) το ποπ-κορν, οι παπαδίτσες 
πτάνα (η)  γυναίκα χωρίς ηθική 
ρεύω κάνω / παθαίνω κάτι σε µεγάλο βαθµό  
ρουµπουστίνες (οι) κβέντες, χωρίς ιδαιτερο νόηµα, στα πλαίσια παρέας τζέδων 
ρουπώνω ικανοποιώ τη δίψα ή τη πείνα µου 
ροχάλα (η) αντιαισθητική έκκριση σίελου 
σαλεύω µετακινούµαι 
σιάδ (το) το ίσιωµα π.χ. ένα επίπεδο χωράφι.  
σιαϊτάνς (ο) ο ζωηρός, από το σατανάς. Σιαϊταναρούδ' = το ζωηρό παιδάκι 
σιαµούτα (η) το τσίπουρο που βγαίνει προς το τέλος της απόσταξης 
σιαλαγάω µαζεύω, π.χ. "σιαλάγατα τα πράτα" 
σιαλαϊσµένος (ο) ο σιουριγµένος 
σιάλιαγκας (ο) το σαλιγκάρι 
σιαλίρα πολύ αλµυρό, υπερβολικά αλατισµένο φαγητό. 
σιαούτες (οι) ύπνος µετά την ερωτική πράξη 
σιαπέρα παραπέρα, ίσια πέρα 
σιαπέρας (ο) βλ. φλοέρας.  
σιαπέρω καταλαβαίνω, αντιλαµβάνοµαι 
σιάψαλο (το) πολύ ηλικωµένος, κούσιαλο 
σιέµος (ο) πάσλας, γκόρος κτλ., από το ιταλικό siemo 
σιλεµουά για τον εαυτό µου 
σιµεντλικουέρας (ο) ο ηλίθιος, από το ιταλικό siemo  
σιοροκλεµές (ο) γκόρος, πάσλας κλπ. 
σιουµπερδέκας (ο) πάσλας, σιµεντλικουέρας 
Σιουποτσέλι (το) το χωριό ∆ίλοφο 
σιουράω το χω ντιπ χαµένο 
σιούτος (ο) ο ανήµπορος ερωτικά 
σιούφρα (η) στενή τρύπα στο πίσω µέρος του σώµατός µας 
σκάµνια (η) η µουριά 
σκαπετάω πετάω κάτι µακρυά µε πολύ δύναµη 
σκεµπές (ο) περιττά κιλά γύρω από την κοιλιακή χώρα 
σκεπάρν (το) εργαλείο οικοδοµών, στόκος 
σκιάζοµαι φοβάµαι 
σκλέτζα (η) παιχνιδι "η σκλέτζα κι του σκλετζάρ", το στλιάρ' 
σκλετζάρ' (το) το παγούρι που χτυπούσαν µε τη σκλέτζα 
σκλέτζας (ο) υπερβολικά αδύνατος 
σκλι (το) σκυλί 
σκλίκι (το) σκουλήκι 
σκόκας (ο) ο πάσλας, ο γκόρος 
σκοπ (το) µπαστούνι, ξυλοδαρµός 
σκουγµός (ο) δάκρυα και οδύνη 
σκούζω κλαίω µε λυγµούς 
σκράµπια (η) βλ. µπιτσκάουρας 
σκράπ (το) το αεροβόλο.  
σµα κοντά 
σνι (το) το µικρό ταψί 
σορολόπ (το) τα φόρτωσα στο κόκορα 
σπάρτσια (η) το σφουγγάρι 
στάκα περίµενε 
στανιάρω έρχοµαι στα ίσια µου 
σταρ (το) το σιτάρι, είδους δηµητριακού 



στλάκι (το) η µπαταρία 
στλιάρ (το) µακρύ και λεπτό κοµµάτι ξύλου 
στόκος (ο) ο ανήµπορος να καταλάβει 
Στολοβό (το) το χωριό ∆ιπόταµο 
στουκάρω τρακάρω, συναντώ ανεπιθύµητα πρόσωπα 
στούκας (το) παλιά τα χύµα τσιγάρα 
στούκι (το) το χαρτοπαίγνιο 21 
στρέγοµαι συµφωνώ, µε συµφέρει,  
σφάλιαγκας (ο)  αράχνη 
σφαλαγκωνιά (η)  ιστός της αράχνης 
τάβλα (η) µικρό τραπεζάκι για φαγητό 
ταγάρας (ο) αυτός που δεν παίρνει στροφές το µυαλό του 
τάλιαρο (το) το κατακέφαλο, η χλέπα 
ταλιάρω χειροδικώ 
ταπίπκα ανάσκελα 
τάρα (η) "δεν πήρα τάρα": δεν πήρα είδηση, χαµπάρι 
ταρατόρ γαλακτοκοµικό παρασκεύασµα από γιαούρτι 
τάχας (ο) ο κώλος 
τένες (οι) αθλητικά παπούτσια 
τερλίκια (τα) πατούµενα για το σπίτι, ενίοτε ξύλινα 
τζαναµπέτης (ο) ο απατεώνας 
τζατζαρώνω κατσαρώνω 
τζερεµές (ο) ταγάρας, σιέµος 
τζερτζελές (ο) βαβούρα, χαβαλές 
τζες (ο) ο τύπος 
τζινάω κεντρίζω, πειράζω 
τζιόρας (ο) τζιουµπλέκας, ο στόκος 
τζιουµπάνς (ο) κάτοχος αιγοπροβάτων 
τζιουµπλέκας (ο) ταγάρας 
τζόβενο (το) ο ηλικιωµένος που βγάζει νιάτα 
τικ (το) µε το ρήµα παίρνω, π.χ. "πήρες τικ;" = είδες; 
τικφάς (ο) ο πάσλας, ο γκόρος κλπ. 
τόσο για τόσο λίγο 
τουρλώνω τεντώνω επιδεικτικά τον τάχα 
τραϊ (το) ο τράγος 
τράω κοιτάζω 
τριατζής (ο) ο ψεύτης 
τρίµατα (τα) τα ψίχουλα 
τρίο, τριάρ µυθοπλασία, κατασκεύασµα της φαντασίας, αλλιώς πατζιάρ 
τρίψα (η) παπάρα, κοµµάτια ψωµιού σε γάλα 
τρόγαλο (το) γαλακτοκοµικό είδος 
τρόµπας (ο) ο επιρρεπής στη µαλακία 
τροξός (ο) βλ. µπανταλός 
τρόχαλο (το) πέτρα µικρού µεγέθους 
τσάκνο (το) πολύ λεπτό κλαδί, για το άναµµα φωτιάς 
τσάλε-µάλε (το) η κλοπή 
τσ'άλλοι τους άλλους π.χ. "Πού είναι - Είναι µε τσ'άλλοι" 
τσάξα αορ. του ρήµατος τσακίζω 
τσαπράγκαλο (το) χαµένο, κουτό, χαζό 
τσάχαλα (τα) χαλίκια, χώµατα, άµµος, σκουπιδάκια 
τσεκλίζω σκίζω 
τσέκλιο τρύπιο 
Τσερβάρ' (το) το χωριό Ελαφότοπος 
τσερβέλο (το) το κεφάλι, από το ιταλικό cervelo 
Τσερνέσ' (το) το χωριό Ελατοχώρι  
τσιακµάκι (το) ο αναπτήρας 
τσιαλεύω αφαιρώ διακριτικά και παράνοµα, κλέβω 



τσιαούλι (το) η κάτω γνάθος 
τσιαπλιάζω διαλύω, κάνω λιώµα π.χ. "ούι, το τσιάπλασε" 
τσιατάλι (το) το κοµµάτι που προεξέχει.  
τσιάφ (το) η φαλτσοστεκιά στο µπιλιάρδο, "έκανα τσιάφ": 
 τσιαφλέκι (το) η δυνατή κλωτσιά 
τσιγαλιά (η) η αµυγδαλιά 
τσίγαλο (το) ο καρπός της τσιγαλιάς 
τσιγκλάω ενοχλώ, πειράζω, τζινάω 
τσικνερός (ο) ο πολύ αδύνατος, αυτός που είναι σαν τσάκνο 
τσίµα (η) είδος µικρού ψαριού 
τσίµα-τσίµα ίσα-ίσα 
τσιόκαλο (το) κόκκαλο, επίσης και παγωµένο.  
τσιόκος (ο) ο φαλλός 
τσιόντα (η) ταινία ακατάλληλη για ανήλικους 
τσιούκα (η) η κορυφή βουνού 
τσιουκανάω κοπανάω, χτυπάω 
τσιούπρα (η) η κοπέλα 
τσιουράπω (η) το χαλόνι (βλ.λ.) αµφιβόλου ηθικής 
τσίπρο (το) τσίπουρο 
τσιριπούλι (το) σπουργίτι 
τσίρλα (η), τσερλιό (το) κόπρανα σε υγρή µορφή 
τσιρλιπιπί (το) το κόψιµο 
Τσοντήλα (η) το χωριό ∆ίκορφο 
τσόπλα (η) πέτρινη πλάκα παγίδα πουλιού 
τσότσος (ο) µικρός στο µέγεθος 
τσουτσέκι (το) το πολύ µικρό 
τφέκι (το) το όπλο, το τυφέκιον 
τχάρι (το) τοίχος µικρού µήκους 
φαγκρί (το) χρησιµοιείται µε το ρήµα παίρνω, π.χ. "πήρα φαγκρί" = είδα 
φαγκρίζω µισανοίγω το στόµα και ενίοτε χαζογελάω  
φασίας (ο) φιγουρατζής                     
φατούρο (το) Οµαδική επίθεση σε ατυχή ο οποίος έκανε λάθος  
φαφούτς (ο) αυτός που δεν έχει δόντια 
φέω βαγέρω, αορ. Έφκα 
φλαπούτσος (ο) µαλαπέρδα, τσιόκος, µατρακάς 
φλάτσκα (η) το χαλόν που ναι µπιτ για τα µπάζα 
φλιπάρω σιουράω 
φλοέρας (ο) άτοµο πέρα βρέχει, σουρωµένος 
φλόκια (τα) αποτέλεσµα εκσπερµάτωσης 
φουλτάκα (η) µεγάλο σπυρί µε πύον, φουσκάλα 
φούρκα (η) ξύλο µε διχάλα στην άκρη που  
φουρκαλιάζω παίρνω φωτιά  
φουρλαϊδας (ο) ο µπιτ φλοέρας 
φραµπαλάς (ο) τζερτζελές 
φραµπαλατζής (ο) ο εφετζής, ο χαβαλές 
φριτζλάω πετάω 
φσέκι (το) µεθυσµένος, αλλιώς γκολ, αεροπλάνο,             
                                      κδούνα, ντεφ, φλοέρα, κουνουπίδι, καρότο, φωτοβολίδα 
φουσκή (η) είδος φυσικού λιπάσµατος, κοπριά 
χαλές (ο) µέρος για χατζιάρσµα, ο θρόνος, η τουαλέτα 
χαλεύω γυρεύω, αναζητώ και «ζητώ σε γάµο» 
χαλόν (το) το αιδοίο, έχει επικρατήσει και ως γυναίκα, γκόµενα 
χαµόρ (το) το χαµένο, ο πάσλας, ο γκόρος κλπ. 
χαµπλάς (ο) ο ψηλός και άχαρος άνθρωπος 
χαράφωµα (το) η ερωτική πράξη 
χατζιάρω αφοδεύω, από το ιταλικό caggare 
χειµουνκό (το) το καρπούζι 



χλαπακιάζω καταβροχθίζω 
χλεµπόνα (η) βλ. ροχάλα 
χλεµπονιάρης (ο) ο καχεκτικός 
χλέπα (η) η ροχάλα 
χλεχλές (ο) ο βουτυροµπεµπές 
χλιαβρίζω χατζιάρω (βλ.λ.) αλλά πάρα πολύ, σε µεγάλη ποσότητα 
χλιάρ (το) το κουτάλι  
χλιµίτζουρας (ο) χαζοβλάκας 
χολιάω ανησυχώ 
χουγιάζω τροµάζω 
χούι (το) η ιδιοτροπία.  
χουριάτς (ο) ο έχων νοοτροπία χωριού 
χούφταλο (το) βλ. κούσιαλο 
χοχλάζω βράζω 
ψι (το) το PC, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, πληθ. τα ψιά 
ψιά λίγο 
ψιές εχθές 
ψίχα λίγο 
ωρέ βγαίνει απο το µωρός 
 


