ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΟΛΕΣ ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
του ∆όγα Μηνά

Όλες οι επιγραφές, µα απολύτως όλες οι επιγραφές, που έχουν βρεθεί
στη Μακεδονική γη, και έχουν βρεθεί τουλάχιστον 6.000 επιγραφές, είναι
γραµµένες µε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Οι επιγραφές αυτές άρχονται
χρονολογούµενες από τον έκτο προ Χριστού (6ο π.Χ.) αιώνα.
Στο βιβλίο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ (σελ. 155-160), αναγράφονται
ορισµένες λέξεις των επιγραφών αυτών. Φυσικότατα και λογικότατα όλες οι
επιγραφές και όλες οι λέξεις είναι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΕΣ.
Σερβοβουλγαροκά Σλαβικά, τη γλώσσα δηλαδή που οµιλούν οι ΒαρδαρίτεςΣκοπιανοί, δεν υπάρχουν ούτε για δείγµα. Πώς, µε ποια λογική και από πού
να βρεθεί, άλλωστε, τέτοιο δείγµα, αφού οι Σκοπιανοί και οι άλλοι Σλάβοι
έµαθαν να γράφουν και να διαβάζουν από τον ένατο µετά Χριστόν (9ο µ.Χ.)
αιώνα, χάρις σε Έλληνες;
Επιπλέον, οι πρόγονοί τους, τον 8ο, 7ο, 6ο π.Χ. αιώνα, και επί πολλούς
αιώνες κατόπιν, δεν βρίσκονταν στη χερσόνησό µας. Οι πρόγονοί τους
βρίσκονταν βόρεια, πολύ βόρεια από τη χερσόνησό µας. Ήλθαν στην
ΕΛΛΗΝΙΚΗ χερσόνησο, όπως λεγόταν η χερσόνησος του Αίµου, από τον
έκτο, έβδοµο, όγδοο µετά Χριστόν (6ο, 7ο, 8ο µ.Χ.) αιώνα και µετά.
Όπως είναι γνωστό από την ιστορία, έπρεπε να έλθουν τον ένατο µετά
Χριστόν (9ο µ.Χ.) αιώνα, δύο Έλληνες αδελφοί, οι Έλληνες Μακεδόνες από τη
Θεσσαλονίκη, ορθόδοξοι ιεραπόστολοι, ο Κωνσταντίνος 827-869 µ.Χ.,
(Κύριλλος ήταν το όνοµά του ως µοναχού), ο οποίος ήταν φιλόσοφος,
φιλόλογος και θεολόγος, αλλά και πολύγλωσσος, και ο Μιχαήλ 815-885 µ.Χ.,
(Μεθόδιος ήταν το όνοµά του ως µοναχού), να κηρύξουν το Χριστιανισµό
στους Σλαβικούς λαούς και να τους δώσουν αλφάβητο, µε βάση την Ελληνική
Βυζαντινή Μεγαλογράµµατη Γραφή, για να µάθουν να γράφουν και να
διαβάζουν.
Κατωτέρω αναγράφονται οι λέξεις επιγραφών που έχουν βρεθεί στη
Μακεδονική γη και ιδιαίτερα στο χώρο της Άνω Μακεδονίας, (Καστοριά,
Φλώρινα, Κοζάνη, Γρεβενά), ως και η απόδοσή τους στα Σερβοβουλγαρικά
Σλαβικά, τη γλώσσα δηλαδή την οποία µιλούν οι Βαρδαρίτες-Σκοπιανοί. Οι
λέξεις αναφέρονται στο δηµοσίευµα ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, (Τόµος
Α΄, σελ. 225 κ.ε. του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων του
Υπουργείου Πολιτισµού).
Τίθεται ένα πολύ απλό ερώτηµα. Γιατί οι επιγραφές αυτές δεν έχουν
γραφεί µε τις Βαρδαρίτικες-Σκοπιανικές Σερβοβουλγαρικές λέξεις, αλλά,
ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ είναι µόνον ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ;
Πώς τολµούν οι Βαρδαρίτες, µετά από όλα αυτά, να αποκαλούν
Μακεδονική τη Σερβοβουλγαρική Σλαβική γλώσσα τους και Μακεδόνες τους
εαυτούς τους, Σλάβους όντας;
Ορισµένες λέξεις των επιγραφών δεν έχουν αποδοθεί στη
Βαρδαρίτικη-Σκοπιανική Σερβοβουλγαρική γλώσσα, διότι η γλώσσα τους
είναι πτωχότατη εν σχέσει µε τον πλούτο της Ελληνικής, και επειδή δεν
υπήρχαν τα αντίστοιχα ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήµατα κτλ. στο
Βαρδαρίτικο-Σκοπιανικό λεξικό.
Οι λέξεις των επιγραφών γράφονται ως εξής: Γράφεται η λέξη της

επιγραφής όπως είναι, δηλαδή µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα, κατόπιν µε πεζά, και
στη συνέχεια η αντίστοιχη λέξη στη Βαρδαρίτικη Σερβοβουλγαρική Σλαβική,
όπως γράφεται στο Κυριλλικό αλφάβητο, και ακολουθεί η προφορά της στην
Ελληνική. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η λέξη έχει περισσότερες
της µιας αποδόσεις. Σε πολλές λέξεις έχει βρεθεί και η όµοια λέξη όπως
απαντά στον Όµηρο. Αυτή τη γλώσσα, την Οµηρική Ελληνική γλώσσα
οµιλούσαν και οµιλούν οι Μακεδόνες. Τη γλώσσα του Οµήρου και του
Ησιόδου και όχι Σερβοβουλγαρικά Σλαβικά.
ΑΓΑΘΗ, αγαθή.
Στα Βαρδαρίτικα το επίθετο ο αγαθός, η αγαθή, το αγαθόν, λέγεται добар,
ντοµπαρ, наивен, ναΐβεν, глупав, γκλουπαβ.
Tο Ελληνικό και Μακεδονικό επίθετο, ο αγαθός, η αγαθή, το αγαθόν, ο
αµείνων, η αµείνων, το άµεινον, ο άριστος, η αρίστη, το άριστον, υπάρχει στον
Όµηρο και σε Μακεδονικές επιγραφές. (Στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθµό
απαντά και ως, ο βελτίων, η βελτίων, το βέλτιον. Ο βέλτιστος, η βελτίστη, το
βέλτιστον. Ο κρείττων (ή ο κρείσσων), η κρείττων (ή η κρείσσων), το κρείττον
(ή το κρείσσον). Ο κράτιστος, η κρατίστη, το κράτιστον. Ο λώων, η λώων, το
λώον. Ο λώστος, η λώστη, το λώστον).
Οι Βαρδαρίτες, βεβαίως, δεν έχουν στη γλώσσα τους το επίθετο αυτό, αλλά
τις λέξεις добар, ντοµπαρ, наивен, ναΐβεν, глупав, γκλουπαβ. Tα επίθετα
αυτά δεν είναι Μακεδονικά, είναι Σλάβικα Σερβοβουλγαρικά και δεν υπάρχουν
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε κάποια
Μακεδονική επιγραφή.
Στη Σερβική γλώσσα το επίθετο αγαθός λέγεται, επίσης, добар, ντοµπαρ,
όπως δηλαδή και στα Βαρδαρίτικα, και επίσης, честит, τσεστιτ και поштен,
ποστεν.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το επίθετο αγαθός λέγεται, παροµοίως, добър,
ντοµπρ (добра, ντοµπρα, добро, ντοµπρο) και наивен, ναΐβεν (наивна,
ναΐβνα, наивно, ναΐβνο).
Στη Ρωσική γλώσσα το επίθετο αγαθός λέγεται, παροµοίως, дóбрый,
ντόµπρι, наи’вный, ναΐβνιι και простóй, προστόϊ.
Η συνάφεια του επιθέτου αγαθός είναι εµφανέστατη στη Σλαβική γλώσσα
όλων αυτών των χωρών. Ένα είναι απολύτως βέβαιο. Ο Περδίκκας Α΄, ο
Αργαίος, ο Φίλιππος Α΄, ο Αέροπος Α΄, ο Αλκέτας Α΄, ο Αµύντας Α΄, ο
Αλέξανδρος Α΄, ο Αλκέτας Β΄, ο Περδίκκας Β΄, ο Αρχέλαος Α΄, ο Ορέστης, ο
Αέροπος Β΄, ο Παυσανίας, ο Αµύντας Β΄, ο Αµύντας Γ΄, ο Αλέξανδρος Β΄, ο
Πτολεµαίος ο Αλωρίτης, ο Περδίκκας Γ΄, ο Αµύντας ∆΄, ο Φίλιππος Β΄, ο
Αλέξανδρος Γ΄ ο Μέγας, ο Φίλιππος Γ΄, ο Αλέξανδρος ∆΄, και οι λοιποί
Μακεδόνες βασιλείς και οι κάτοικοι της Μακεδονίας, µιλούσαν Ελληνικά, δεν
µιλούσαν Ρωσικά, Βουλγάρικα ή Σερβικά. Αυτό το έχει αποδείξει περίτρανα η
Ιστορία και το αποδεικνύει καθηµερινά η γη της Μακεδονίας (επιγραφές,
νοµίσµατα, τάφοι κτλ.).
Το επίθετο наивен, ναΐβεν, δεν είναι παρά το Αγγλικό επίθετο naive.
Το Ελληνικό Μακεδονικό επίθετο αγαθός απαντά αυτούσιο στον Όµηρο και
στα τρία γένη και στους τρεις βαθµούς. Π. χ.
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3 )  # 45 .   Οδύσσεια, β 141).
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.%6 0 9 : %Οδύσσεια, χ 29).
;   #6, 5  <Οδύσσεια, ι 318).
*/= >#58/#3+#Οδύσσεια, ν 142).
Μετά από αυτά, πώς στο καλό µπορούν να είναι Μακεδόνες οι Βαρδαρίτες και
η γλώσσα τους Μακεδονική; Η απόφαση του Στάλιν και του Τίτο να
µετονοµάσουν τη Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε Μακεδονία, είναι απλώς γελοία.
Με απλή µετονοµασία κανείς δεν γίνεται Μακεδών.
ΑΓΑΛΜΑ, άγαλµα.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη άγαλµα λέγεται статуа, στατουα. Η Βαρδαρίτικη αυτή
λέξη, δεν υπάρχει, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε κάποια Μακεδονική
επιγραφή.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη άγαλµα είναι, επίσης, статуа, στατουα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη άγαλµα είναι статуя, στατουγια.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη άγαλµα είναι стáтуя, στάτουγια.
Η λέξη статуа, στατουα, για το άγαλµα, δεν είναι παρά η Αγγλική λέξη statue.
H Ελληνική και Μακεδονική λέξη άγαλµα υπάρχει αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
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ΑΓΕΣΘΑΙ, άγεσθαι, (Απαρ. του άγοµαι, άγω), οδηγώ.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα άγω, οδηγώ, λέγεται возам, βοζαµ, водам, βονταµ,
барам, µπαραµ, упатувам, ουπατουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε κάποια Μακεδονική επιγραφή.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα άγω λέγεται водя, βοντια.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα άγω λέγεται
возити, βοζιτι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα άγω, άγοµαι, υπάρχει αυτούσιο στον
Όµηρο. Π. χ.
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ΑΓΟΡΑΝΟΜΕΙΝ, αγορανοµείν, (Απαρ. του αγορανοµέω-ώ, αγορά+νόµος,
αγορανόµος είναι ο επιβλέπων την εφαρµογή του νόµου στην αγορά).
Στα Βαρδαρίτικα ο αγορανόµος λέγεται инспектор за трговија, ινσπέκτορ ζα
τργκοβιγια. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
κάποια Μακεδονική επιγραφή.
Η Βαρδαρίτικη λέξη инспектор, ινσπέκτορ, για τον επιθεωρητή, δεν είναι
παρά η Αγγλική λέξη inspector.
H Ελληνική και Μακεδονική λέξη αγορά και το ρήµα αγορεύω (µιλώ στην
αγορά) υπάρχουν αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
*54 J*  9.K # Οδύσσεια, θ 16).
 /#  "   # " #/Οδύσσεια, θ 112).
 . 3 5  #  #I Οδύσσεια, π 361).
(τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα µάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
Οδύσσεια, α 179).
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(ξεῖν᾽, ἦ τοι µὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις,
Οδύσσεια, α 307).
(ὑψαγόρην τ᾽ ἔµεναι καὶ θαρσαλέως ἀγορεύειν·
Οδύσσεια, α 385).
Α∆ΕΛΦΟΣ, αδελφός.
Στα Βαρδαρίτικα ο αδελφός είναι брат, µπρατ. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει,
φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε
κάποια Μακεδονική επιγραφή.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο αδελφός είναι, επίσης, брат, µπρατ.
Στη Σερβική γλώσσα ο αδελφός είναι, επίσης,
брат, µπρατ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο αδελφός είναι, επίσης,
брат, µπρατ.
Η Βαρδαρίτικη και γενικά η Σλαβική λέξη брат, µπρατ, έχει φθογγολογική
συνάφεια µε την Αγγλική λέξη brother. Με την Ελληνική Μακεδονική λέξη
αδελφός δεν έχει καµία.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη αδελφεός, ο αδελφός, υπάρχει αυτούσια
στον Όµηρο πολλές φορές, τουλάχιστον 38. Π. χ.
(L& #   I J* Οδύσσεια, δ 91).
.%6$,    "#+#/   Οδύσσεια, δ 199).
(M   J   NIJΙλιάς, Ζ 515).
Α∆ΕΛΦΗ, αδελφή.
Στα Βαρδαρίτικα η αδελφή λέγεται сестра, σεστρα. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει,
φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε άλλα Ελληνικά κείµενα, ούτε σε κάποια
Μακεδονική επιγραφή.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η αδελφή είναι, επίσης, сестра, σεστρα.
Στη Σερβική γλώσσα η αδελφή είναι, επίσης,
сестра, σεστρα.
Στη Ρωσική γλώσσα η αδελφή είναι, επίσης,
сестрá, σεστρά.
Η λέξη сестра, σεστρα, βεβαίως, δεν είναι Μακεδονική, αλλά Σλάβικη
Σερβοβουλγαρική και είναι φθογγολογικά συναφής µε την Αγγλική λέξη sister.
Α∆ΕΛΦΟΙ, αδελφοί.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη αδελφοί, τα αδέλφια, λέγεται брати, µπρατι. Η λέξη
αυτή δεν υπάρχει, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά
κείµενα, ούτε σε κάποια Μακεδονική επιγραφή.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη αδελφοί είναι брáтья, µπράτιγια, ενώ τα αδέλφια,
(αδελφοί και αδελφές), λέγονται брáтья и сёстры, µπράτιγια ι σέστρι.
Η Βαρδαρίτικη λέξη брати, µπρατι, είναι φθογγολογικά συναφής µε την
Αγγλική λέξη brothers.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη αδελφεοί, οι αδελφοί, υπάρχει αυτούσια
στον Όµηρο. Π. χ.
%+$O 3E   P  QR Ιλιάς, Ο 187).
Οδύσσεια, δ 199).
.%6$,    "#+#/  
S TU B  5  !$ ISΙλιάς, Η 2).
Στον τελευταίο στίχο (Ιλιάς, Η 2), εκτός της λέξης αδελφεός, υπάρχει και το
όνοµα Αλέξανδρος. Τώρα από το γεγονός ότι το Ελληνικότατο όνοµα
Αλέξανδρος υπάρχει αυτούσιο στον Όµηρο και ότι πέντε βασιλείς της
Μακεδονίας, (από τον Αλέξανδρο Α΄, ο οποίος έλαβε µέρος στους
Ολυµπιακούς αγώνες το 496 π.Χ. και νίκησε, έως τον Αλέξανδρο Ε΄, τον υιό
του Κασσάνδρου), αλλά και στρατηγοί και στρατιώτες και πολίτες έφεραν το
όνοµα Αλέξανδρος, τι συµπέρασµα συνάγει κανείς;
Α∆ΙΚΕΙΝ, αδικείν, (Απαρ. του αδικώ), αδικώ.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα αδικώ λέγεται онеправдувам, ονεπραβντουβαµ,
чинам неправда, τσιναµ νεπραβντα. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν, φυσικά,
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε κάποια
Μακεδονική επιγραφή.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα αδικώ λέγεται, παροµοίως, онеправдавам,
ονεπραβνταβαµ.
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Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα αδικώ λέγεται бити неправедам, µπιτι
νεπραβενταµ.
ΑΛΕΙΦΕΙΝ, αλείφειν, (Απαρ. του αλείφω), αλείφω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα αλείφω λέγεται мачкам, µατσκαµ, смачкувам,
σµατσκουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε
σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε κάποια Μακεδονική επιγραφή.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα αλείφω είναι смазвам, σµαζβαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα αλείφω είναι мазати, µαζατι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα αλείφω είναι мазать, µαζατι και смáзывать,
σµάζιβατι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη άλειφαρ, (γενική του αλείφατος), ως και το
ρήµα αλείφω, υπάρχουν αυτούσα στον Όµηρο. Π. χ.
 5* /5  ! VJ*#E*.Οδύσσεια, γ 408).
$ W#6*/ $& # !Ιλιάς, Σ 351).
$  * /  X+/Y + I Οδύσσεια, ι 392).

.  0/+.   5*$5YΙλιάς, Σ 350).
ΑΜΠΕΛΟΣ, άµπελος.
Στα Βαρδαρίτικα η άµπελος λέγεται лозје, λοζγιε. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει,
φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε
κάποια Μακεδονική επιγραφή.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η άµπελος λέγεται лоза, λοζα.
Στη Σερβική γλώσσα η άµπελος λέγεται виноград, βινογκραντ και το
αµπελόφυλλο лоза, λοζα.
Στη Ρωσική γλώσσα η άµπελος λέγεται виногрáдник, βινογκράντνικ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη άµπελος υπάρχει αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
* ..#.L  ! ?  /#Οδύσσεια, ι 110).
)  . 5!+I # # ! AΟδύσσεια, ι 133).
   /   !  E$5Οδύσσεια, ω 246).
ΑΝΑΞ, άναξ. ο βασιλιάς.
Στα Βαρδαρίτικα ο άναξ λέγεται крал, κραλ. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε κάποια
Μακεδονική επιγραφή.
Στη Σερβική γλώσσα ο άναξ, ο βασιλιάς, λέγεται краљ, κραλι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο άναξ, ο βασιλιάς, λέγεται цар, τσαρ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη άναξ υπάρχει αυτούσια στον Όµηρο,
τουλάχιστον 128 φορές, και σε όλες τις πτώσεις, (του άνακτος, τω άνακτι, τον
άνακτα κτλ.). Π. χ.
 "%6/ %0  " Z 28/#[/#Οδύσσεια, ι 440).
(\ 5/ #  I   I%%  Οδύσσεια, η 270).
6/2%" *.' /# +4# Οδύσσεια, ι 412).
- (] . 2 53Οδύσσεια, κ 216).
Θα καταλάβουν επιτέλους οι Βαρδαρίτες, ότι οι Μακεδόνες ήταν και είναι
µόνον Έλληνες και ότι οι ίδιοι δεν είναι και δεν ήταν ποτέ Μακεδόνες;
ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΟΣ, αναντίρρητος, ο χωρίς αντίρρηση.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη χωρίς είναι без, µπεζ, και η λέξη αντίρρηση, είναι
потивење,
ποτιβενιε,
приговор,
πριγκοβορ,
противречност,
προτιβρετσνοστ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε κάποια Μακεδονική επιγραφή.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη χωρίς είναι, επίσης, без, µπεζ, και η λέξη
αντίρρηση είναι потивљење, ποτιβλιενιε.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη χωρίς είναι, επίσης, без, µπεζ, και η λέξη
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αντίρρηση είναι възражение, βζραζενιε.
ΑΝΑΤΙΘΕΝΑΙ, ανατιθέναι, (Απαρ. του ανατίθηµι), (ανά + τίθηµι = θέτω).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα θέτω είναι поставувам, ποσταβουβαµ, сложувам
σλοζουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε άλλα
κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε κάποια Μακεδονική επιγραφή.
Στη Σερβοβουλγαρική Βαρδαρίτικη γλώσσα, τα ρήµατα λήγουν σε -ам (-αµ)
και σε -увам (-ουβαµ). Βεβαίως οι Βαρδαρίτες δεν έχουν στη γλώσσα τους τα
λήγοντα εις -µι και -µαι ρήµατα της Ελληνικής γλώσσας. Πώς και από πού,
λοιπόν, να υπάρχει στη γλώσσα τους το ρήµα ανατίθηµι; Οι λέξεις сложувам
σλοζουβαµ και поставувам, ποσταβουβαµ, είναι Σερβοβουλγαρικές, δεν
είναι Μακεδονικές δηλαδή δεν είναι Ελληνικές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα τίθηµι, θέτω, λέγεται, παροµοίως,
поставям, ποσταβγιαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα τίθηµι, θέτω, λέγεται, παροµοίως, поставити,
ποσταβιτι.
Η Ελληνική και Μακεδονική πρόθεση ανά και το Ελληνικό και Μακεδονικό
ρήµα τίθηµι, υπάρχουν αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
?** ^2% T* #5J#   Οδύσσεια, γ 492).
$  / 7 . /5/.$5/8Οδύσσεια, δ 578).
$  /, . /5.58Οδύσσεια, λ 3).
$B 9 *I%$*< #/#  Ιλιάς, Ε 384).

3 #3#   .3E$.
Ιλιάς, Α 290).
ΑΝ∆ΡΙΑΣ, ανδριάς, (άγαλµα, статуа, στατουα). Αναφέρονται σχετικά στη
λέξη άγαλµα ανωτέρω.
ΑΝ∆ΡΟΦΟΝΟΣ, ανδροφόνος, ο φονεύων άνδρα. (ανήρ + φόνος)
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη άνδρας λέγεται маж, µαζ, και η λέξη φόνος λέγεται
убиство, ουµπιστβο. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε Ελληνικές Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη άνδρας λέγεται, επίσης, мъж, µαζ. (Το
σύµβολο ъ είναι ηµίφωνο, και όχι ακριβώς α).
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη φόνος λέγεται, επίσης, убиство, ουµπιστβο).
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ανδροφόνος υπάρχει αυτούσια στον Όµηρο.
Π. χ.
(φάρµακον ἀνδροφόνον διζήµενος, ὄφρα οἱ εἴη,
Οδύσσεια, α 261).
(χραισµεῖν, εὖτ᾿ ἂν πολλοὶ ὑφ᾿ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο. Ιλιάς, Α 242).
_   /#%<X+Ιλιάς, Α 441).
ΑΝΗΡ, ανήρ.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη άνδρας είναι маж, µαζ. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε Ελληνικές
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη ανήρ, ο άνδρας, είναι мъж, µαζ.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη ανήρ, ο άνδρας είναι муж, µουζ και мужчи΄на,
µουζτσίνα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ανήρ, είναι η πρώτη λέξη του πρώτου στίχου
της Οδύσσειας και απαντά σε όλες τις πτώσεις (ανήρ, ανδρός, ανδρί, άνδρα,
άνερ, άνδρες, ανδρών, ανδράσιν, άνδρας, άνδρες). Π. χ.
(  #J* 0/* 2 * :+* 6Οδύσσεια, α 1).
(ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθ᾽ Ἑλλάδα καὶ µέσον Ἄργος. Οδύσσεια, α 344).
(πάντας µέν ῥ᾽ ἔλπει καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ.
Οδύσσεια, β 91).
(νήσῳ ἐν ἀµφιρύτῃ, χαλεποὶ δέ µιν ἄνδρες ἔχουσιν.
Οδύσσεια, α 198).
(Αἰθίοπας τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,
Οδύσσεια, α 23).
(ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ.
Οδύσσεια, α 349).
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(αἴ κε νεώτερον ἄνδρα παλαιά τε πολλά τε εἰδὼς.
Οδύσσεια, β 188).
ΑΝΙΕΝΑΙ, ανιέναι, (Απαρ. του ανέρχοµαι), ανέρχοµαι.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα ανέρχοµαι είναι се издигам, σε ιζντίγκαµ, се
качувам, σε κατσουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο,
ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε Ελληνικές Μακεδονικές
επιγραφές. Ο Όµηρος και οι Μακεδόνες µιλούσαν Ελληνικά, όχι τα
Σερβοβουλγαρικά που µιλούν οι Βαρδαρίτες. Αν βέβαια ρωτήσει κανείς τους
Βαρδαρίτες για τους αρχικούς χρόνους του ανέρχοµαι, θα λάβει ως απάντηση
το κενό. (Ανέρχοµαι, ανήα και ανήειν, άνειµι, ανήλθον, ανελήλυθα,
ανεληλύθειν).
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα ανέρχοµαι λέγεται, επίσης, се издигам, σε
ιζντίγκαµ.
Εφ΄ όσον το ρήµα ανέρχοµαι λέγεται се издигам, σε ιζντίγκαµ στη
Βουλγαρική γλώσσα, πώς είναι δυνατόν να λέγεται το ρήµα αυτό Μακεδονικό
από τους Βαρδαρίτες;
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα ανέρχοµαι (άνω+έρχοµαι) απαντά
αυτούσιο στον Όµηρο. Π. χ.
(αὖτις ἀνερχοµένῳ δόµεναι οἶκόνδε φέρεσθαι,
Οδύσσεια, α 317).
]`I $ %*#, V/I% Ιλιάς, ∆ 392).
FS I $ %*#,  I a #!Ιλιάς, Ζ 187).
ΑΝΙΣΤΑΝΑΙ, ανιστάναι, (Απαρ. του ανίστηµι), ανίστηµι, εγείροµαι,
σηκώνοµαι.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα ανέρχοµαι είναι ставам, σταβαµ, се качувам, σε
κατσουβαµ, се издигам, σε ιζντιγκαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε σε Ελληνικές
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα εγείρω λέγεται устати, ουστατι, подигнути,
ποντιγκνουτι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα εγείρω λέγεται поздвигáть, ποζντβιγκάτι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα ανίστηµι, ανίσταµαι, απαντά αυτούσιο στον
Όµηρο. Π. χ.
%b3*1IK^  /#  Οδύσσεια, β 224).
5cGEJ ^$*. J   Οδύσσεια, ε 195).
 V  N$B0# 2Bd#efghij
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ, αντίγραφον.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη αντίγραφον είναι копија, κόπιγια, препис, πρεπις. Οι
λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά
κείµενα, ούτε σε Ελληνικές Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα, η λέξη αντίγραφο είναι, επίσης, копија, κόπιγια, και
препис, πρεπις.
Στη Βουλγαρική γλώσσα, η λέξη αντίγραφο είναι, επίσης, копие, κόπιε, και
препис, πρεπις.
Στη Ρωσική γλώσσα, η λέξη αντίγραφο είναι, επίσης, кóпия, κόπιγια και το
ρήµα αντιγράφω перепи΄сывать, περεπίσιβατι.
Η Βαρδαρίτικη λέξη για το αντίγραφο, копија, κόπιγια, δεν είναι παρά η
Αγγλική λέξη copy.
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, απελεύθερος, (από + ελεύθερος), ελεύθερος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη ελεύθερος είναι слободен, σλοµποντεν. Η λέξη αυτή
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα, ούτε
σε Ελληνικές Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη ελεύθερος είναι
слободан, σλοµπονταν.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη ελεύθερος είναι
свободен, σβοµποντεν.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη ελεύθερος είναι, επίσης, свобóдный, σβοµπόντνι.
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Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ελεύθερος απαντά αυτούσια στον Όµηρο.
Π.χ.
 //I%#& '   * 2!Ιλιάς, Ζ 455).
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΝΑΙ, αποδιδόναι, (Απαρ. του αποδίδωµι, από + δίδωµι), αποδίδω,
δίδω, δίνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα δίνω είναι давам, νταβαµ, носам, νοσαµ, оддавам,
οντνταβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα δίνω είναι, επίσης, давам, νταβαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα δίνω είναι
дати, ντατι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα δίνω είναι, επίσης,
давáть, νταβάτ.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα δίδωµι απαντά αυτούσιο στον Όµηρο. Π. χ.
k`8$U%5 #/#!   # I Ιλιάς, Ψ 620).
(ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν; Οδύσσεια, α 67).
(δῶρον δ᾽ ὅττι κέ µοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ, Οδύσσεια, α 316).
(καὶ κεν τοῦτ᾽ ἐθέλοιµι ∆ιός γε διδόντος ἀρέσθαι. Οδύσσεια, α 390).
ΑΠΟΘΝΗΣΚΩ, αποθνήσκω, (από + θνήσκω), πεθαίνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα αποθνήσκω είµαι умирам, ουµιραµ. Το ρήµα αυτό
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα η λέξη αποθνήσκω είναι, επίσης, умирам,
ουµιραµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα αποθνήσκω είναι умрети, ουµρετι και умитати,
ουµιτατι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα αποθνήσκω είναι, επίσης, умирáть, ουµιράτ.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα αποθνήσκω ως και το ρήµα θνήσκω
απαντούν αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(+ ! ( *. /%+Y!H E9*#Οδύσσεια, λ 424).
+#*! ) $ &/#)` /#
Οδύσσεια, φ 33).
U7 E ) J#** 2#l /8Ιλιάς, Β 106).
, E ) * /  5  M4!Ιλιάς, Χ 355).
ΑΡΕΤΗ, αρετή.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη αρετή είναι доблест, ντοµπλεστ. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη αρετή λέγεται добродетел, ντοµπροντετελ.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη αρετή είναι, παροµοίως, добродéтель,
ντοµπροντέτελ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη αρετή απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
? *$# 5   EIΟδύσσεια, β 206).
 ./<4 + J/JB I#/ # 

Οδύσσεια, δ 629).

$ #  / # ; #Z* Οδύσσεια, θ 237).

5/-]/   , "#k # Οδύσσεια, θ 239).

6.J$[ + [YΟδύσσεια, µ 211).
ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ, αρχιερεύς, (αρχή + ιερεύς), ιερεύς.
Στα Βαρδαρίτικα ο ιερεύς είναι свештеник, σβεστενικ, свештено лице,
σβεστενο λιτσε. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη ιερεύς είναι свешеник, σβεσενικ.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη ιερεύς είναι
свящéнник, σβγιαστέννικ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ιερεύς απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
k ,  '  #9 /5 Οδύσσεια, ξ 28).
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ΑΡΧΩΝ, άρχων, (άρχοντας).
Στα Βαρδαρίτικα ο άρχοντας λέγεται господар, γκοσπονταρ. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο άρχων, ο άρχοντας, λέγεται, επίσης, господар,
γκοσπονταρ.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα άρχω, εξ΄ού και ο άρχων, αυτός που άρχει,
που κυβερνά, που εξουσιάζει, απαντά αυτούσιο στον Όµηρο. Π. χ.
(τοῖσι δὲ µύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε· Οδύσσεια, α 28).
] IF  ,$  U<Οδύσσεια, β 416).
 I24$ m<#  **n /4! Οδύσσεια, γ 68).
ΑΣΤΟΣ, αστός.
Στα Βαρδαρίτικα ο αστός λέγεται граѓанин, γκρατσανιν. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο αστός λέγεται гражданин, γκραζντανιν.
Στη Σερβική γλώσσα ο αστός λέγεται
грађанин, γκραντζανιν.
Στη Ρωσική γλώσσα ο αστός λέγεται
горожáнин, γκοροζάνιν.
Οι Μακεδόνες, όµως, τον κάτοικο της πόλης τον λένε αστό, από τη λέξη άστυ,
που σηµαίνει πόλη.
Οι Ελληνικές και Μακεδονικές λέξεις αστός και άστυ απαντούν αυτούσιες στον
Όµηρο. Π. χ.
<#*.I  % 5 5 #Οδύσσεια, ν 192).
*.J/#6-.M #*##Ιλιάς, Φ 225).
/9$*.+- %'#+ # I Ιλιάς, Φ 309).
5 $* 5YX6    5#Οδύσσεια, γ 260).
ΑΦΙΕΝΑΙ, αφιέναι, (Απαρ. του αφίηµι), αφήνω, (ίηµι, στέλνω, ρίχνω, βάλλω =
ρίχνω µε επιτυχία στο στόχο, πετώ µακριά), αφήνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα αφήνω είναι оставам, οσταβαµ, напуштам,
ναπουσταµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα αφήνω είναι оставям, οσταβγιαµ και
напускам ναπουσκαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα αφήνω λέγεται оставити, οσταβιτι και пустити,
πουστιτι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα αφήνω είναι оставля’ть, οσταβλγιάτι.
Αφού βλέπει κανείς ότι είναι οι ίδιες λέξεις µε τα Βουλγαρικά, πώς στο καλό τις
λένε οι Βαρδαρίτες Μακεδονικά;
Όποιος µου βρει ότι το ρήµα αφίηµι είναι Βαρδαρίτικο Σερβοβουλγαρικό
κερδίζει χρυσούν ωρολόγιον.
ΑΦΘΙΤΟΣ, άφθιτος, (ο µη φθίνων), φθίνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα φθίνω είναι венам, βεναµ, копнеам, κοπνεαµ. Οι
λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα φθίνω, λέγεται παροµοίως, венути, βενουτι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη άφθιτος απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
)  . 5!+I* #AΟδύσσεια, θ 133).
?  E/* *&o  3.
Ιλιάς, Β 46).
 B /* *&o  35!
Ιλιάς, Β 186).
ΒΑΛΛΩ, βάλλω, (ρίχνω µε επιτυχία στο στόχο).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα βάλλω, ρίχνω, είναι фрлам, φρλαµ, излевам,
ιζλεβαµ. Οι λέξεις αυτές, φυσικά, δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα βάλλω απαντά αυτούσιο στον Όµηρο. Π. χ.
3,$./<//#./0$,K # Οδύσσεια, κ 62).
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U5  E+#.  2/ <Οδύσσεια, ρ 483).
6  E2#. .p*5/
$%/#&  Ιλιάς, Β 692).
c#. *9   +  ** /5
Ιλιάς, ∆ 459).
ΒΑΣΙΛΕΥΣ, βασιλεύς.
Στα Βαρδαρίτικα o βασιλεύς, ο βασιλιάς, λέγεται крал, κραλ. Η λέξη αυτή,
φυσικά, δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο βασιλεύς λέγεται, επίσης, краљ, κραλι.
Στη Ρωσική γλώσσα ο βασιλεύς λέγεται, επίσης, корóль, κορόλι και царь,
τσαρ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο βασιλεύς λέγεται цар, τσαρ.
(Οι λέξεις царь, τσαρ, και цар, τσαρ της Ρωσικής και Βουλγαρικής δεν είναι
παρά η απόδοση στα Σλαβικά της λέξης Καίσαρ).
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη βασιλεύς υπάρχει αυτούσια στον Όµηρο,
τουλάχιστον 110 φορές, και σε όλες τις πτώσεις. Π. χ.
/* 0 . ' E /.C/#3 &Οδύσσεια, β 231).
2^ 6 9 # 

.*!

Οδύσσεια, δ 44).

3q .* 9 < *+4Οδύσσεια, φ 308).
k` VJ

/# # 

.* Οδύσσεια, γ 480).

( 9%  $/E # 

4.( Οδύσσεια, δ 63).

($  YB2 6# 7.* 
Οδύσσεια, ζ 54).
ΒΙΟΣ, βίος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη βίος, η ζωή, είναι живот, ζιβοτ. Η λέξη αυτή, φυσικά,
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές. Φαίνεται ότι
προέρχεται από την Ελληνική λέξη ζωή. Ο Όµηρος, όµως, όπως και οι
Μακεδονικές επιγραφές λένε ζωή και βίος, δεν λένε живот, ζιβοτ.
Στον Όµηρο υπάρχει η λέξη οροφή. b + G  )`  + 
</  *, Οδύσσεια, β 337). Στην Αγγλική γλώσσα η λέξη οροφή
λέγεται roof. ∆εν µπορεί να ονοµαστεί Ελληνική και Μακεδονική η λέξη roof,
επειδή προέρχεται από την Ελληνική λέξη οροφή. ∆εν είναι Ελληνική και
Μακεδονική η Βαρδαρίτικη λέξη живот, ζιβοτ, επειδή µπορεί να προέρχεται
από την Ελληνική λέξη ζωή.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη βίος, η ζωή, λέγεται, επίσης, живот, ζιβοτ.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη βίος, η ζωή, λέγεται, επίσης,
живот, ζιβοτ.
Οι ταυτόσηµες Ελληνικές και Μακεδονικές λέξεις ζωή και βίοτον, αλλά και η
λέξη βιός (τα υπάρχοντα για τη ζωή), απαντούν αυτούσιες στον Όµηρο. Π.χ.
1  #* 313r#  <Οδύσσεια, λ 86).
 %+ 1(% I/* ! "##//Οδύσσεια, ξ 96).

3Us    ! . E1 $ 2/ Οδύσσεια, ξ 208).

3 *,. ./  2/8 Οδύσσεια, α 287).
ΒΟΗΘΕΙΑ, βοήθεια.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη βοήθεια λέγεται помош, ποµος. Η λέξη λέξη φυσικά,
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη βοήθεια δεν έχει ουδεµία σχέση µε τη
Βαρδαρίτικη λέξη помош, ποµος.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η βοήθεια λέγεται помош, ποµος.
Στη Σερβική γλώσσα η βοήθεια λέγεται
помоћ, ποµοντζ.
Είναι εµφανές ότι Βαρδαρίτικη λέξη помош, ποµος για τη βοήθεια, είναι ίδια
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µε τη Βουλγαρική λέξη, και παρόµοια µε τη Σερβική. Αυτό είναι απολύτως
φυσικό διότι η γλώσσα των Βαρδαριτών είναι Σερβοβουλγαρική. Πώς στο
καλό µπορεί να ονοµάζεται Μακεδονική;
ΒΟΥΛΗ, βουλή.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη Βουλή είναι
народно собрание, ναροντνο
σοµπρανιε, парламент, παρλαµεντ, ενώ η λέξη βουλή, η θέληση, λέγεται
волја, βολγια, желба, ζελµπα. Οι λέξεις αυτές, φυσικά, δεν υπάρχουν ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Η Βαρδαρίτικη λέξη парламент, παρλαµεντ, για τη Βουλή, όπως και η
Βουλγαρική парламент, παρλαµεντ, και η Σερβική парламент, παρλαµεντ,
δεν είναι παρά η λέξη Βουλή, το Κοινοβούλιο, στην Αγγλική γλώσσα, όπου
λέγεται Parliament. (Το Κοινοβούλιο, η Βουλή, εκφράζει τη θέληση του λαού,
µέσω των αντιπροσώπων του).
Η Βαρδαρίτικη λέξη волја, βολγια, για τη βουλή, τη θέληση, επίσης, είναι
όµοια µε τη Βουλγαρική воля, βολγια.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη βουλή, όπως και το ρήµα βούλοµαι που
σηµαίνει θέλω, απαντούν αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(νύµφῃ ἐυπλοκάµῳ εἴπῃ νηµερτέα βουλήν,
Οδύσσεια, α 86).
90/<4EJ.-(  Οδύσσεια, β 281).

+/#$*. " #I 0; %.-(Οδύσσεια, β 372).
.-2 2#6 s?J Οδύσσεια, ζ 61).

  U%  #*+*X< !.' %+cΟδύσσεια, γ 143).

  3..'  ./#$  4Οδύσσεια, δ 353).
ΒΩΜΟΣ, βωµός.
Στη Βαρδαρίτικη γλώσσα η λέξη βωµός λέγεται жртвеник ζρτβενικ, олтар
ολταρ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο βωµός λέγεται, οµοίως, жертвеник ζερτβενικ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο βωµός λέγεται, παροµοίως, жéртвенник, ζέρτβεννικ
και алтáрь, αλτάρι.
Στη Σερβική γλώσσα ο βωµός λέγεται, επίσης, олтар ολταρ.
Η Σλάβικη λέξη олтар ολταρ, δεν είναι παρά η Αγγλική λέξη altar.
Οι Μακεδόνες ήταν βεβαίως Έλληνες και φυσικά χρησιµοποιούσαν την
Ελληνική λέξη βωµός, για να εκφράσουν το χώρο όπου έκαναν τις θυσίες
τους.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη βωµός απαντά αυτούσια στον Όµηρο και
µάλιστα σε όλες τις πτώσεις. Π. χ.
$'+ !J    . 3<#Οδύσσεια, η 363).
. /)*sB*c*+#/ k /. Ιλιάς, Β 310).
Οδύσσεια, ζ 162).
t<Y <*   U*4 *6. 4 
@$ 7%+ # t#,%+ * ..  Οδύσσεια, χ 334).
D[ 5/ #9$2 . Ιλιάς, Λ 808).

2/# # I 0 #$ <4$*.. 5

* 6 E5J9  $*.. 6 



H  .*.<  76. 7.
ΓΕΝΕΤΗΣ, γενέτης, ο γονεύς, ο γενάρχης.
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Οδύσσεια, η 100).
Οδύσσεια, γ 273).
Ιλιάς, Β 305).

Στα Βαρδαρίτικα η λέξη γενέτης λέγεται џелат, ντζελατ. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Είναι απόλυτη ανωµαλία και απόλυτη ηλιθιότητα να λέει κανείς ότι η
Βαρδαρίτικη λέξη џелат, ντζελατ, για να εκφράσει το γενέτη, είναι Μακεδονική
δηλαδή Ελληνική. Για να το αποδέχεται κανείς πρέπει ο δείκτης ευφυΐας του
να τείνει στο µείον άπειρο, να είναι πανύβλαξ.
∆εν χρειάζονται οι Μακεδόνες τη Σερβοβουλγαρική λέξη џелат, ντζελατ.
Έχουµε τις προϋπάρχουσες Ελληνικές λέξεις, από τη λέξη αυτή, πρόγονοι,
γενάρχες, προπάτορες, γεννήτορες, γενέται, γονείς.
J 4.E! 4. E //#
Οδύσσεια, ι 221).
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη γενέτης ως και παράγωγες λέξεις απαντούν
στον Όµηρο. Π. χ.
.u  3  %05 4  Οδύσσεια, ε 296).
(τῷ δ᾿ ἤδη δύο µὲν γενεαὶ µερόπων ἀνθρώπων.

_  IYJ^93#

Ιλιάς, Α 250).

 Ιλιάς, Β 400).

(G*  +!G T* .54Ιλιάς, Β 707).
ΓΗ, γή.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη γη λέγεται земја, ζεµγια. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η γη λέγεται, επίσης, земя, ζεµγια.
Στη Ρωσική γλώσσα η γη λέγεται, επίσης,
земля΄, ζεµλγιά.
Στη Σερβική γλώσσα η γη λέγεται, παροµοίως, земља, ζεµλια.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη γη ή γαία απαντά στον Όµηρο. (Βεβαίως η
λέξη απαντά και ως δα, εκ της οποίας η λέξη δάπεδο (  
 
       Οδύσσεια, χ 309), δη, εκ της οποίας η θεά
∆ήµητρα, δηλαδή η µητέρα γη, αλλά και γη, γαία, αία, χθών και άρουρα). Π. χ.
(ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
Οδύσσεια, α 21).
(µακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀµφὶς ἔχουσιν. Οδύσσεια, α 54).
(ἧς γαίης, θανέειν ἱµείρεται. οὐδέ νυ σοί περ.
Οδύσσεια, α 59).
 $ 56$%1* . 54Οδύσσεια, λ 423).
(ὁππότ᾽ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱµείρεται αἴης.
Οδύσσεια, α 41).
(οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ᾽ ἀπὸ πατρίδος αἴης. Οδύσσεια, α 75).
b3* 0/6/ /L C/  E$8 !Οδύσσεια, ν 352).
      
  
!"#
Οδύσσεια, γ 453).
 
. /#  /#$*.^5 4 - ! Οδύσσεια, γ 3).
ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ, γίγνεσθαι, (Απαρ. του γίγνοµαι), γίγνοµαι, γίνοµαι.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα γίγνοµαι, γίνοµαι, λέγεται станувам, στανουβαµ. Η
λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Αλήθεια, γνωρίζουν οι Βαρδαρίτες τους αρχικούς χρόνους του ρήµατος
γίγνοµαι; Από πού και πώς να τους ξέρουν; Αφού οι άνθρωποι δεν είναι
Μακεδόνες. (Γίγνοµαι, εγιγνόµην, γενήσοµαι, εγενόµην, γέγονα, εγεγόνειν).
Η Βαρδαρίτικη λέξη για το γίγνοµαι, станувам, στανουβαµ, είναι παρόµοια µε
την αντίστοιχη Βουλγαρική λέξη
ставам, σταβαµ.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα γίγνοµαι λέγεται станови΄ться, στανοβίτισγια.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα γίγνοµαι απαντά αυτούσιο στον Όµηρο.
Π.χ.
 (X $1** 3 [Οδύσσεια, η 586).
9  !v2* "#$5/   # A#Οδύσσεια, β 320).
+ # CI%4!$E E1  # Οδύσσεια, δ 634).
ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΣ, γλυκύτατος, (γλυκύς, γλυκύτερος, γλυκύτατος).
Στα Βαρδαρίτικα το επίθετο γλυκύς λέγεται благ, µπλαγκ και сладок,
12

σλαντοκ. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Η Βαρδαρίτικη λέξη για τον γλυκύ, сладок, σλαντοκ, είναι παρόµοια µε τη
Βουλγαρική λέξη сладък σλαντκ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο γλυκύς λέγεται, επίσης, слáдкий, σλαντκιι.
Πώς γίνεται βρε άνθρωποι η λέξη сладок, σλαντοκ, να είναι παρόµοια µε την
Βουλγαρική και τη Ρωσική λέξη και να είναι Μακεδoνικά δηλαδή Ελληνικά;
Το Ελληνικό και Μακεδονικό επίθετο γλυκύς απαντά στον Όµηρο αυτούσιο και
σύνθετο. Π. χ.
J/<//#$*.-7 a* JΟδύσσεια, βwxyj
(οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων· Ιλιάς, Α 598).

 %+#-'    % 4Ιλιάς, Υ 467).
ΓΝΩΜΗ, γνώµη.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη γνώµη είναι мнение, µνενιε, мислење, µισλενιε. Οι
λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα η γνώµη λέγεται, επίσης,
мнéние, µνένιε.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη γνώµη λέγεται, επίσης, мнение, µνενιε.
∆εν µπορούν να είναι Μακεδονικά και δεν είναι Μακεδονικά τα Βαρδαρίτικα
διότι είναι εµφανέστατα Σλαβικά.
ΓΟΝΕΥΣ, γονεύς. Ο γονέας.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη γονεύς λέγεται родител, ροντιτελ, оплодувач,
οπλοντουβατς. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο γονεύς λέγεται, επίσης, родител, ροντιτελ.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη γονεύς λέγεται, επίσης, роди’тель, ροντίτελ.
Αφού είναι η ίδια λέξη µε τα Βουλγάρικα και τα Ρώσικα πώς είναι δυνατόν τα
Βαρδαρίτικα να είναι Μακεδονικά δηλαδή Ελληνικά;
∆εν µπορούν να είναι Μακεδονικά και δεν είναι Μακεδονικά τα Βαρδαρίτικα,
διότι είναι εµφανέστατα Σλαβικά.
ΓΡΑΦΟΜΑΙ, γράφοµαι, (γράφω, -οµαι), γράφω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα γράφω λέγεται пишувам, πισουβαµ. Η λέξη αυτή
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Η Βαρδαρίτικη λέξη пишувам, πισουβαµ, για το ρήµα γράφω, είναι όµοια µε
τη Βουλγαρική λέξη пиша, πισα.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα γράφω λέγεται писати, πισατι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα γράφω λέγεται писáть, πισάτι.
∆εν µπορούν να είναι Μακεδονικά και δεν είναι Μακεδονικά τα Βαρδαρίτικα,
διότι είναι εµφανέστατα Σλαβικά.
ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ, γυµνάσιον, γυµνάσιον = γυµναστήριο.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη γυµνάσιον, το γυµναστήριο, λέγεται вежбална,
βεζµπαλνα, сала за гимнастика, σαλα ζα γκιµναστικα, сала за фитнес,
σαλα ζα φιτνες. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
ΓΥΝΗ, γυνή, γυναίκα.
Στα Βαρδαρίτικα η γυνή είναι жена, ζενα. Πιθανότατα είναι ειληµµένη από
την Ελληνική γλώσσα, όµως στην Ελληνική γλώσσα λέγεται γυνή. Η λέξη
жена, ζενα δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Το ουσιαστικό η γυνή είναι τριτόκλητο και κλίνεται ως εξής: η γυνή, της
γυναικός, τη γυναικί, την γυναίκα, ω γύναι, αι γυναίκες, των γυναικών, ταις
γυναιξί, τας γυναίκας, ω γυναίκες).
Στη Βουλγαρική γλώσσα η γυνή λέγεται, επίσης, жена, ζενα.
Στη Σερβική γλώσσα η γυνή λέγεται, επίσης,
жена, ζενα.
Στη Ρωσική γλώσσα η γυνή λέγεται, επίσης,
женá, ζενά.
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∆εν µπορούν να είναι Μακεδονικά και δεν είναι Μακεδονικά τα Βαρδαρίτικα,
διότι είναι εµφανέστατα, Ρωσικά, Βουλγάρικα και Σερβικά, δηλαδή Σλαβικά.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη γυνή, η γυναίκα, απαντά αυτούσια στον
Όµηρο και σε όλες τις πτώσεις. Π. χ.
 "  + # - (+* /Οδύσσεια, β 249j
(τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρηµένον ἠδὲ γυναικὸς. Οδύσσεια, α 13j
S0<* ./7- *D*# A#!Οδύσσεια, λzz{
3|+  A $.%+ #/#- 6}Οδύσσεια, λ 162j
Οδύσσεια, δ 148).
 a40.$%1 4' -/7$5/# $
 7 X  O# /5#- 5  Οδύσσεια, λ 258j
 8/#- ".;$%,J8/#Οδύσσεια, λ 434).
∆ΑΙΜΩΝ, δαίµων.
Στα Βαρδαρίτικα ο δαίµων λέγεται демон, ντεµον, ѓавол γκιαβολ. Η λέξη
демон, ντεµον, δεν είναι παρά η Ελληνική λέξη δαίµων (ο δαίµων, του
δαίµονος, τω δαίµονι κτλ.), όπως αποδίδεται στα Βαρδαρίτικα.
Στη Σερβική γλώσσα ο δαίµων λέγεται, επίσης, демон, ντεµον.
Στη Ρωσική γλώσσα ο δαίµων λέγεται, επίσης, демон, ντεµον.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη δαίµων απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
$%6 0*,6*5/ #I E  . Οδύσσεια, β 134).
I E.  )* </#! %6Z54Οδύσσεια, γ 27).
~/   A/. /   A Οδύσσεια, λ 61j
 $3%# # t#,6:  I .
Ιλιάς, Α 222).
∆ΑΝΕΙΣΤΗΣ, δανειστής.
Στα Βαρδαρίτικα ο δανειστής λέγεται кредитор, κρεντιτορ. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα, επίσης, ο δανειστής λέγεται кредитóр, κρεντιτόρ και
заимодáвец, ζαϊµοντάβετς.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το δάνειο λέγεται заем, ζαεµ και кредит, κρεντιτ.
Στη Σερβική γλώσσα το δάνειο λέγεται зајам, ζαγιαµ και кредит, κρεντιτ.
Η Βαρδαρίτικη λέξη кредитор, κρεντιτορ, για το δανειστή δεν είναι παρά η
Αγγλική λέξη creditor.
∆ΑΠΑΝΗ, δαπάνη.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη δαπάνη λέγεται расход, ρασχοντ, трошок, τροσοκ.
Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η δαπάνη λέγεται, επίσης, расход, ρασχοντ και трошак,
τροσακ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η δαπάνη λέγεται, παροµοίως, разход, ραzχοντ.
Στη Ρωσική γλώσσα η δαπάνη λέγεται, επίσης, расхóд, ρασχόντ.
Είναι εµφανέστατο ότι η λέξη δαπάνη είναι όµοια σε όλες αυτές τις χώρες.
Αυτό είναι φυσικότατο διότι η γλώσσα τους είναι Σλαβική. Οι Βαρδαρίτες πώς
τολµούν να την λένε Μακεδονική; Αφού είναι βέβαιο ότι ο Μέγας Αλέξανδρος
και οι Μακεδόνες δεν µιλούσαν Ρωσικά.
∆ΙΑ, διά.
Στα Βαρδαρίτικα η πρόθεση διά λέγεται низ, νιζ, со, σο, заради, ζαπαντι,
за да, ζα ντα, за ζα. Όσο και να θέλει να είναι κάποιος ηλίθιος, οι λέξεις αυτές
δεν µπορούν να γίνουν Μακεδονικά και να εκφράσουν την κύρια Ελληνική
Μακεδονική πρόθεση διά.
Η Ελληνική και Μακεδονική πρόθεση διά απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(δεξιὼ ἤιξαν διά τ᾽ οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν.
Οδύσσεια, β 154j

C%%
42
&*
#
#9
% Οδύσσεια, δ 24j
&
6$* < #/ 520#+B8 %
Οδύσσεια, ε 363j
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∆ΙΑΘΗΚΗ, διαθήκη.
Στα Βαρδαρίτικα η διαθήκη λέγεται завет, ζαβετ. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Η Βαρδαρίτικη λέξη завет, ζαβετ, είναι παρόµοια µε τη Βουλγαρική λέξη
завещание ζαβεστανιε.
Στη Ρωσική γλώσσα, επίσης, η διαθήκη λέγεται завещáние ζαβεστάνιε.
∆ΙΑΤΑΞΙΣ, διάταξις.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη διάταξις λέγεται распоредување, ρασπορεντουβανιε,
подредување, ποντρεντουβανιε. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον
Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
∆ΙΟ∆ΟΣ, δίοδος. (διά + οδός)
Στα Βαρδαρίτικα η δίοδος, το πέρασµα, λέγεται минување, µινουβανιε,
преминување, πρεµινουβανιε, премин, πρεµιν. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η δίοδος λέγεται, παροµοίως, минаване, µιναβανε.
Η Ελληνική και Μακεδονική πρόθεση διά ως και η λέξη οδός απαντούν
αυτούσιες στον Όµηρο. Π. χ.
 C%% 42 &' *58!
Οδύσσεια, δ 679j
I*9 ;  /#.  /#Οδύσσεια, κ 489j
 2 /./#; *  U<.
Οδύσσεια, α 444j
/#4*,%6;+  *+//#!Ιλιάς, Ψ 427).
(  #C*8/#; . 2 Οδύσσεια, δ 389j
∆ΟΓΜΑ, δόγµα.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη δόγµα λέγεται догма, ντογκµα. Η Ελληνική και
Μακεδονική λέξη δόγµα, (του δόγµατος, τω δόγµατι, το δόγµα, ω δόγµα),
αποδίδεται απλώς µε τους φθόγγους της Βαρδαρίτικης.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη δόγµα είναι, επίσης,
догма, ντογκµα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη δόγµα είναι, επίσης, догма, ντογκµα.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη δόγµα είναι, επίσης,
дóгма, ντόγκµα.
∆ΟΚΕΙΝ, δοκείν, (Απαρ. του δοκέω, -ώ), νοµίζω, έχω τη γνώµη.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα δοκώ, νοµίζω, λέγεται мислам, µισλαµ, сметам,
σµεταµ, верувам, βερουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο,
ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Οι Βαρδαρίτικες αυτές λέξεις είναι παρόµοιες µε τις Βουλγαρικές λέξεις мисля,
µισλγια, ή смятам, σµγιαταµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα δοκώ, νοµίζω, λέγεται мислити, µισλιτι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα δοκώ απαντά αυτούσιο στον Όµηρο. Π. χ.
$/ # 6A#Z< C S Οδύσσεια, β 33j
* * -E$SS 6A#I#/Οδύσσεια, ν 154j
 #%6$%1$ 4v # 6A#I#/Οδύσσεια, ψ 130).
∆ΟΥΡΕΙΟΣ, δούρειος, (δούρειος ίππος).
Στα Βαρδαρίτικα ο ∆ούρειος ίππος λέγεται дрвен коњ, ντρβεν κόνι. ∆ηλαδή
ξύλινος ίππος.
Στη Σερβική γλώσσα ο ∆ούρειος ίππος λέγεται, επίσης, дрвени коњ, ντρβενι
κόνι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο ∆ούρειος ίππος λέγεται, επίσης, дървен кон,
ντρβεν κον.
Ο Όµηρος όµως λέει και γράφει τις Ελληνικές και Μακεδονικές λέξεις δούρυ,
το δόρυ, εκ της οποίας η λέξη δούρειος, και ίππος. Η λέξη δούρειος
προέρχεται από τη λέξη δούρυ, το δόρυ. Το δόρυ ήταν κατασκευασµένο από
ανθεκτικό ξύλο και είχε προσαρµοσµένο στην άκρη του µεταλλική αιχµή.
, 379&*# ZB o-<33333333333333333Ιλιάς, Λ 95).
2B  E/ +- /  +#
Ιλιάς, Λ 96).
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(k  EF s 6'$4Ιλιάς, Λ 357).
/5J4*<./*5 . 2 / ,
Οδύσσεια, α 256).
k =!!*<B.+ $ 58/#!d#e yhhj
^4,K!=!!%+ ^  4* 5 # d#ewhj
(J=!!-J//* 99d#elzxj
Από το ρήµα φιλώ και τη λέξη ίππος προέρχεται και το όνοµα Φίλιππος, το
όνοµα του µεγάλου βασιλιά µας Φιλίππου Β΄, το οποίο σηµαίνει αυτόν που
αγαπά τον ίππο, το άλογο. (φιλώ + ίππος).
∆ΩΜΑ, δώµα, κατοικία.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη δώµα, η κατοικία, λέγεται дом, ντοµ. Οι Βαρδαρίτες
και οι λοιποί Σλάβοι, δανείστηκαν που δανείστηκαν την Ελληνική Οµηρική
λέξη δώµα (του δώµατος, τω δώµατι κτλ.). Το γράµµα άλφα (α) γιατί το
αφαίρεσαν από την κατάληξη;
Στη Σερβική γλώσσα η κατοικία λέγεται, επίσης,
дом, ντοµ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η κατοικία λέγεται, επίσης, дом, ντοµ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λεξη δώµα απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
*.$/%< $ 5 Οδύσσεια, ρ 105j
*54)*E  ,$</ 8 C/4 Οδύσσεια, ζ 135, η 135j
(νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ᾽ ἐν δώµατα ναίει,
Οδύσσεια, α 51j
(µνηστήρων τῶν µὲν σκέδασιν κατὰ δώµατα θείη, Οδύσσεια, α 116j
k  #+*J4$8   ' Οδύσσεια, δ 97j
∆ΩΡΟΝ, δώρον.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη δώρον λέγεται подарок, πονταροκ, дар, νταρ. Οι
λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα το δώρο λέγεται, επίσης, подáрок, πονταροκ και дар,
νταρ.
Στη Σερβική γλώσσα το δώρο λέγεται, επίσης, дар, νταρ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το δώρο λέγεται, επίσης, подарък, πονταρκ.
Μετά από όλα αυτά πώς είναι δυνατόν να είναι Μακεδονικά τα Βαρδαρίτικα,
αφού είναι όµοια µε τα λοιπά Σλάβικα; Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν µιλούσε
Ρωσικά.
Η Σλαβική λέξη дар, νταρ, φαίνεται ότι προέρχεται από την Ελληνική λέξη
δώρον. Στην Ελληνική γλώσσα, όµως, η λέξη είναι δώρον.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη δώρον απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
(δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυµῷ, Οδύσσεια, α 311)
L E2/5% ! 5   H 4Οδύσσεια, π {hyj
*   *+ 5$* //#Ιλιάς, Ι 526).

J E #</ .a* 5 K  Ιλιάς, Ι 713).
-*#   C 2/5/Οδύσσεια, χ 148).
ΕΑΥΤΟΣ, εαυτός.
Στα Βαρδαρίτικα η αυτοπαθής αντωνυµία εαυτός λέγεται себеси, σεµπεσι.
∆εν είναι δυνατόν να εξηγήσει κανείς πώς µπορεί η Ελληνική και Μακεδονική
αυτοπαθής αντωνυµία εαυτός, να λέγεται στα Βαρδαρίτικα себеси, σεµπεσι,
και αυτή η λέξη να είναι Μακεδονική.
Στη Σερβική γλώσσα η αντωνυµία εαυτός λέγεται сам, сам себе, σαµ σεµπε.
Στη Ρωσική γλώσσα η αντωνυµία εαυτός, λέγεται себя΄, σεµπγιά.
ΕΓΩ, εγώ.
Στα Βαρδαρίτικα η προσωπική αντωνυµία εγώ λέγεται јас, γιας. Η λέξη αυτή,
φυσικά, δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η προσωπική αντωνυµία εγώ λέγεται, παροµοίως, ја,
για.
Στη Ρωσική γλώσσα η προσωπική αντωνυµία εγώ λέγεται, παροµοίως, я΄,
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γιά.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η προσωπική αντωνυµία εγώ λέγεται аз, αζ.
Η προσωπική αντωνυµία εγώ, στη γενική, δοτική και αιτιατική πτώση έχει δύο
τύπους. Στο πρώτο πρόσωπο κλίνεται ως εξής: εγώ, εµού -µου, εµοί -µοι, εµέ
-µε. Ηµείς, ηµών, ηµίν, ηµάς.
Η Ελληνική και Μακεδονική προσωπική αντωνυµία εγώ, σύ, αυτός, απαντά
αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
J  # E&>.   //7Οδύσσεια, γ 126j
|/+YJ &>*#J* /  2!Οδύσσεια, ι 40j
, &>$5 I/# /9Οδύσσεια, κ 161j
$2// #.& $5X #Οδύσσεια, ι 555j
(καί µοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυµον, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῶ,
Οδύσσεια, α 174j
(παῖδα δ᾿ ἐµοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ᾿ ἄποινα δέχεσθαι, Ιλιάς, Α 20).
ΕΘΝΟΣ, έθνος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη έθνος λέγεται народ, ναροντ. Η λέξη αυτή, φυσικά,
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη έθνος λέγεται, επίσης, народ, ναροντ.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη έθνος λέγεται, επίσης, нарóд, ναρόντ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα, η λέξη εθνότητα λέγεται народност, ναροντνοστ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη έθνος απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
6$*[/#5/86# 9Οδύσσεια, ι 525j
( 7 $*.4[/##[/5# 9Οδύσσεια, λ 34j
( C$/  2(## J  54Οδύσσεια, ξ 73j
ΕΙ∆ΕΝΑΙ, ειδέναι, (Απαρ. του οίδα = γνωρίζω).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα οίδα, γνωρίζω, λέγεται познавам, ποζναβαµ, знам,
ζναµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα γνωρίζω λέγεται, επίσης, познавам,
ποζναβαµ, запознавам, ζαποζναβαµ και зная, ζναγια.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα γνωρίζω λέγεται, επίσης, знати, ζνατι και
познати, ποζνατι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα γνωρίζω λέγεται, знакс’мить, ζνακσµιτι και
признáтельным, πριζνάτελινιµ.
Το ρήµα οίδα στην οριστική του Ενεστώτος κλίνεται ως εξής: οίδα, οίσθα, οίδε,
ίσµεν, ίστε, ίσασι. Βέβαια θέλει ψιλή και περισπωµένη στον ενικό και ψιλή και
οξεία στον πληθυντικό. Αυτά όµως είναι Ελληνικά για τους Βαρδαρίτες, όπως
λένε και οι Άγγλοι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα οίδα απαντά αυτούσιο στον Όµηρο. Π.χ.
*+< # & !?.,Οδύσσεια, ε 215j
 a#)@ +#/Z Z#^7Οδύσσεια, ζ 211j
3( 7 54#  @+//Οδύσσεια, ψ 269j
?.I 0 5  0  /#Ιλιάς, Η 358).
ΕΚ, εκ.
Στα Βαρδαρίτικα η κύρια Ελληνική και Μακεδονική πρόθεση εκ, λέγεται од,
οντ, поради, ποραντι. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε
σε Μακεδονικές επιγραφές.
Η λέξη од, οντ, και η λέξη поради, ποραντι είναι Σλαβικές και όχι Ελληνικές
Μακεδονικές.
Η Ελληνική και Μακεδονική πρόθεση εκ απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
&%6 / 5/#J//#Us  
Οδύσσεια, α 40j
& 0  /' /# +4$ /54.
Οδύσσεια, α 74j
(ἐκ τοῦ δ᾽ οὔτ᾽ Ὀδυσῆα ἐγὼν ἴδον οὔτ᾽ ἔµ᾽ ἐκεῖνος. Οδύσσεια, α 212j
ΕΚΒΙΑΖΕΣΘΑΙ, εκβιάζεσθαι, (Απαρ. του εκβιάζοµαι, εκβιάζω).
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Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα εκβιάζω λέγεται изнудувам, ιζνουντουβαµ,
принудувам, πρινουντουβαµ, терам, τεραµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν
φυσικά ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα εκβιάζω είναι, παροµοίως, изнудвам,
ιζνουντβαµ.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα βιάζω, εκβιάζω (εκ+βιάζω) απαντά στον
Όµηρο. Π.χ.
3E <5/.1  A $Οδύσσεια, ι 410j
 2  + <.1   0 $Οδύσσεια, µ 297j
C: //#.1   K #Ιλιάς, Λ 589).
ΕΚ∆ΗΜΕΙΝ, εκδηµείν, (Απαρ. του εκδηµώ), (εκ+δηµώ), εκδηµώ = φεύγω
από το δήµο όπου κατοικώ, αποδηµώ.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα αποδηµώ λέγεται емигрирам, εµιγκριραµ. Η λέξη
αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Το ρήµα αυτό δεν είναι παρά το Αγγλικό ρήµα emigrate.
Η πρόθεση εκ και η λέξη δήµος είναι Ελληνικές και Μακεδονικές και
απαντούν αµφότερες αυτούσιες στον Όµηρο. Π.χ.
& 0  " /$%1C  "J$ . Οδύσσεια, α 212j
cC&+ # 2 $* // &8. Οδύσσεια, α 441j
 "5 #** * *5#Οδύσσεια, π 114).
(µή τίς µοι κατὰ δῆµον Ἀχαιϊάδων νεµεσήσῃ.
Οδύσσεια, β 101).
ΕΚΚΛΗΣΙΑ, εκκλησία.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη εκκλησία, ο ναός, λέγεται црква, τσρκβα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη εκκλησία σηµαίνει συνάθροιση. Προέρχεται
από το ρήµα εκκαλώ (εκ + καλώ), που σηµαίνει καλώ σε συνάθροιση. Έχει δει
κανείς στον Όµηρο, ή σε κάποιο άλλο κλασικό Ελληνικό κείµενο, ή σε κάποια
Μακεδονική επιγραφή, τη Βαρδαρίτικη Σλαβική λέξη црква, τσρκβα;
Στη Σερβική γλώσσα η εκκλησία λέγεται, επίσης, црква, τσρκβα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η εκκλησία λέγεται
църква, τσρκβα.
Στη Ρωσική γλώσσα η εκκλησία λέγεται,παροµοίως, цéрковь, τσέρκοβι.
Η Σλαβική λέξη црква, τσρκβα, για την εκκλησία, µοιάζει περισσότερο µε την
Αγγλική church, παρά µε την Ελληνική Μακεδονική εκκλησία ή ναός (η λέξη
ναός προέρχεται από το ρήµα ναίω που σηµαίνει κατοικώ).
Οι Ελληνικές και Μακεδονικές λέξεις εκ και καλώ απαντούν στον Όµηρο. Π.χ.
(ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο,
Οδύσσεια, α 40j
(ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχθων.
Οδύσσεια, α 74j
(εἰς ἀγορὴν καλέσαντα κάρη κοµόωντας Ἀχαιοὺς. Οδύσσεια, α 90j
(αὔριον εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς.
Οδύσσεια, α 272j
(ἐς µέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται.
Οδύσσεια, α 416j
ΕΚΠΕΜΠΕΙΝ, εκπέµπειν, (Απαρ. του εκπέµπω, εκ + πέµπω), πέµπω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα εκπέµπω λέγεται праќам, πρατσαµ, одбирам,
οντµπιραµ, давам, νταβαµ, зрачам, ζρατσαµ. Οι αυτές λέξεις δεν υπάρχουν
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Ασφαλώς οι Βαρδαρίτες δεν γνωρίζουν τους αρχικούς χρόνους του ρήµατος
εκπέµπω. Για να τους γνωρίζουν, πρέπει να µάθουν Μακεδονικά, δηλαδή
Ελληνικά. Όχι τίποτε άλλο, αλλά, θα ήθελα να µου πουν τον Παρακείµενο
(πέποµφα) και τον Υπερσυντέλικο (επεπόµφειν). Με τη Σερβοβουλγαρική
γλώσσα τους πώς να περάσουν για Μακεδόνες;
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα πέµπω λέγεται изпрашам, ιζπράσαµ.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα πέµπω απαντά αυτούσιο και σύνθετο στον
Όµηρο. Π.χ.
#!
  T%   #/#/2//#!Οδύσσεια, π 3j
+#A` #  &!
 2^Οδύσσεια, υ 361j
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B * #$   E! !  Οδύσσεια, ο 74j
 %+ # #$/. #^   !! !  Οδύσσεια, ι 73j
|5YC,X1*, !
.
Οδύσσεια, β 133j
ΕΛΕΕΙΝ, ελεείν, (Απαρ. του ελεώ), ελεώ.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα ελεώ λέγεται давам милостина, νταβαµ µιλοστινα.
Η Βαρδαρίτικη έκφραση давам милостина, νταβαµ µιλοστινα, φυσικά, δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα ελεώ υπάρχει αυτούσιο στον Όµηρο. Π.χ.
 & #   2/ C& ( Οδύσσεια, ν 182j
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ελεύθερος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη ελεύθερος λέγεται слободен, σλοµποντεν. Η λέξη
αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Αντίστοιχα µε τα Βαρδαρίτικα, η λέξη ελεύθερος στα Σερβικά λέγεται
слободан, σλοµπονταν, και στα Βουλγάρικα λέγεται свободен, σβοµποντεν.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ελεύθερος απαντά αυτούσια στον Όµηρο.
Π.χ.
 //I%#& '   * 2!
Ιλιάς, Ζ 455).
F4o+  E%& '   * 2Ιλιάς, Π 831).
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣΘΑΙ, ελευθερούσθαι, (Απαρ. του ελευθερούµαι, ελευθερόωώ,) ελευθερώ, ελευθερώνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα ελευθερώ, ελευθερώνω, λέγεται ослободувам,
οσλοµποντουβαµ. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε
σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα ελευθερώνω, παροµοίως µε τα Βαρδαρίτικα,
λέγεται ослободити, οσλοµποντιτι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα ελευθερώνω, παροµοίως µε τα
Βαρδαρίτικα, λέγεται освобождавам, οσβοµποζνταβαµ.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα ελευθερώνω, παροµοίως µε τα Βαρδαρίτικα,
λέγεται освобождáть, οσβοµποζντάτι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ελεύθερος απαντά αυτούσια στον Όµηρο.
Π.χ.
(o+  E%& '   * 2Ιλιάς, Υ 193).
ΕΛΠΙΣ, ελπίς.
Στα Βαρδαρίτικα η ελπίς λέγεται надеж, ναντεζ. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η ελπίς λέγεται, παροµοίως, надежда, ναντεζντα.
Στη Ρωσική γλώσσα η ελπίς λέγεται, παροµοίως,
надéжда, ναντέζντα.
Στη Σερβική γλώσσα η ελπίς λέγεται
нада, ναντα.
Αν τα Βαρδαρίτικα αυτά είναι Μακεδονικά, τότε όλοι έχουµε ξεχάσει τη Λογική,
η οποία θέτει τους κανόνες για την εξαγωγή ελλόγων συµπερασµάτων, και
έχουµε χάσει τη λογική και τα λογικά µας.
Θα τρίζουν τα κόκαλα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, θα εγερθούν και θα
µας κυνηγούν µε τις σάρισσές τους που ανεχόµαστε τον εξευτελισµό τους.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ελπίς απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
@ /7J8!J#%6.&!A/Οδύσσεια, τ 84j
ΕΝ∆ΗΜΕΙΝ, ενδηµείν, (Απαρ. του ενδηµώ), (εν + δήµος), ενδηµώ, έρχοµαι
να κατοικήσω στο δήµο αυτό από αλλού, µεταναστεύω στο δήµο.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα ενδηµώ λέγεται преселувам, πρεσελουβαµ,
емигрирам, εµιγκριραµ. Οι λέξεις αυτές, φυσικά, δεν υπάρχουν ούτε στον
Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα ενδηµώ, µεταναστεύω, είναι переселя’ться,
περεσελγιάτισγια και эмигри’ровать, εµιγκρίροβατι.
Το Βαρδαρίτικο ρήµα емигрирам, εµιγκριραµ, δεν είναι παρά το Αγγλικό
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ρήµα emigrate.
Η πρόθεση εν και η λέξη δήµος είναι Ελληνικές και Μακεδονικές και
απαντούν αµφότερες αυτούσιες στον Όµηρο. Π.χ.
* 6 (%& *Y*+I%:6Οδύσσεια, α 4j
/ |+$.( %$*.* 2 # / ,
Οδύσσεια, α 103j
 /#$*# /#!$%1 6*  X5 Οδύσσεια, β 291).
Οδύσσεια, γ 215).
$5 /6*  $*#/* # 0Z [ (
ΕΝΕΚΕΝ, ένεκεν, ένεκα, εξαιτίας.
Στα Βαρδαρίτικα η πρόθεση ένεκεν λέγεται заради, ζαραντι, поради,
ποραντι. Οι λέξεις αυτές, φυσικά, δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η πρόθεση ένεκα λέγεται, επίσης, заради, ζαραντι.
Στη Ρωσική γλώσσα η πρόθεση ένεκα λέγεται и΄з-за, ιζ-ζα, рáди, ράντι.
Η καταχρηστική πρόθεση ένεκεν, είνεκα, ούνεκα, ένεκα, η οποία απαντά σε
Μακεδονικές επιγραφές, είναι Ελληνική, είναι Μακεδονική και απαντά
αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
A  .$^% #G*5^ #Οδύσσεια, ρ 288j
%5% !%s A    /#IΟδύσσεια, ρ 310j
(πρῆξαι δ᾽ ἔµπης οὔ τι δυνήσεται εἵνεκα τῶνδε· Οδύσσεια, β 191).

 = $# 5   EIΟδύσσεια, β 206).
ΕΞΕΛΑΥΝΕΣΘΑΙ, εξελαύνεσθαι, (Απαρ. του εξελαύνοµαι, εξελαύνω), (εξ +
ελαύνω, ελαύνω, κινώ εµπρός, προχωρώ, κτυπώ, καταδιώκω).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα προχωρώ είναι напредувам, ναπρεντουβαµ, το
ρήµα κτυπώ, удирам, ουντιραµ, тепам, τεπαµ, και το ρήµα καταδιώκω,
гонам, γκοναµ, иследувам, ισλεντουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα προχωρώ είναι, παροµοίως, напредовати,
ναπρεντοβατι, το ρήµα κτυπώ, ударати, ουνταρατι, το ρήµα καταδιώκω,
прогонити, προγκονιτι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα ελαύνω απαντά αυτούσιο και σύνθετο (εξ +
ελαύνω, επί +ελαύνω) στον Όµηρο. Π. χ.
)
 /# E<Ea 4&!J *
Οδύσσεια, γ 157).
I&" # %,   +
Οδύσσεια, δ 307j
Οδύσσεια, δ 343j
&"J# # s 8$*+#//+ *
H5/ +&'  !  E+ + Οδύσσεια, γ 157j
J #<B6EO<8&!  
Οδύσσεια, γ 291j
/9&"  $*#*,a 4!Οδύσσεια, ι 227j
<#,c B4/#.H &" Οδύσσεια, π 381j
ΕΠΑΡΧΕΙΑ, επαρχεία, επαρχία.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη επαρχία είναι провинција, προβιντσιγια, епархија,
επαρχιγια. Η λέξη провинција, προβιντσιγια, είναι παρόµοια µε την Αγγλική
province, η δε λέξη епархија, επαρχιγια, είναι ειληµµένη από την Ελληνική
λέξη επαρχία. Επαρχία είναι η διοικητική περιφέρεια την οποία διοικεί ο
έπαρχος (επί + άρχω).
ΕΠΑΡΧΙΚΟΣ, επαρχικός, επαρχιακός.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη επαρχιακός είναι провинцијален, προβιντσιγιαλεν,
епархиски, επαρχισκι.
Η λέξη провинцијален, προβιντσιγιαλεν, είναι παρόµοια µε την Αγγλική
provincial, η δε λέξη епархиски, επαρχισκι, είναι ειληµµένη από την Ελληνική
επαρχικός µε τη Βαρδαρίτικη κατάληξη –ски, σκι.
ΕΠΗΚΟΟΣ, επήκοος, (επί + ακούω). ο εισακούων (ο ακούων).
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Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα ακούω είναι слушам, σλουσαµ. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Η λέξη επήκοος ήταν επίθετο πολλών θεών των Ελλήνων, ως εισακουόντων
την προσευχή των λατρευτών τους: Π.χ. Ζευς, Ήρα, Αφροδίτη, Απόλλων,
Άρης, Ποσειδών, Άρτεµις, ∆ιόνυσος, Ασκληπιός, Εκάτη, Ήλιος, Ηρακλής,
∆ιόσκουροι, Σελήνη, Τύχη κτλ. Οι Μακεδόνες ως Έλληνες είχαν αυτούς τους
θεούς, οι οποίοι µάλιστα κατοικούσαν στο όρος Όλυµπος, στη Μακεδονία και
όχι στα Σκόπια. Οι Βαρδαρίτες είχαν κάποιον από αυτούς τους θεούς; Αλήθεια
ποια ήταν τα επίθετα των θεών των Βαρδαριτών;
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα ακούω λέγεται, επίσης, слушам, σλουσαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα ακούω λέγεται, επίσης,
слушати, σλουσατι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα ακούω λέγεται, επίσης,
слýшать, σλούσατι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα ακούω απαντά αυτούσιο στον Όµηρο. Π.χ.
(νόστον πευσόµενον πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσῃ, Οδύσσεια, α 94).
(σοί δ᾽ ἐπιτολµάτω κραδίη καὶ θυµὸς ἀκούειν·
Οδύσσεια, α 353).
3 *,5  ./ 'Οδύσσεια, β 218).

+ 4* .G  'Ιλιάς, Μ 273).
ΕΠΙΜΕΛΕΙΣΘΑΙ, επιµελείσθαι, (Απαρ. του επιµελούµαι), φροντίζω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα επιµελούµαι είναι се грижам, σε γκριζαµ. Η λέξη
αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στα Βουλγαρικά το ρήµα επιµελούµαι λέγεται, επίσης, грижа се, γκριζα σε.
 . E+ *+   2+. Ιλιάς, Ε 490).
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ, επιµελητής.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη επιµελητής είναι асистент, ασιστεντ. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Είναι εµφανέστατο ότι η λέξη επιµελητής, αυτός που επιµελείται, αυτός που
φροντίζει, δεν έχει καµία σχέση µε τη Βαρδαρίτικη λέξη асистент, ασιστεντ.
Στην Αγγλική γλώσσα ο βοηθός λέγεται assistant και το ρήµα βοηθώ assist.
ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΣΘΑΙ,
επισκευάζεσθαι,
(Απαρ.
του
επισκευάζοµαι,
επισκευάζω).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα επισκευάζω λέγεται поправам, ποπραβαµ. Η λέξη
αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στα Βουλγαρικά το ρήµα επισκευάζω λέγεται, παροµοίως, поправям,
ποπραβγιαµ.
Στα Σερβικά το ρήµα επισκευάζω λέγεται, παροµοίως, поправити, ποπραβιτι.
Στα Βαρδαρίτικα λοιπόν, το ρήµα επισκευάζω λέγεται όπως λέγεται και στα
Σερβικά και τα Βουλγάρικα. Πώς στο καλό τα Σερβικά και τα Βουλγάρικα
λέγονται Μακεδονικά;
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΝ, επισκοπείν, (Απαρ. του επισκοπώ).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα επισκοπώ, επιβλέπω, λέγεται разгледувам,
ραζγκλεντουβαµ, правам преглед, πραβαµ πρεγκλεντ, надгледувам,
ναντγκλεντουβαµ, набљудувам, ναµπλιουντουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν
υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα επιβλέπω λέγεται наблюдавам,
ναµπλγιονταβαµ και надзиравам, ναντζιραβαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα επιβλέπω λέγεται надгледати, ναντγκλεντατι
και надзирати, ναντζιρατι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα επιβλέπω λέγεται наблюдáть, ναµπλγιοντάτι και
надзирáть, ναντζιράτι.
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, επίσκοπος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη επίσκοπος λέγεται епископ, επισκοπ.
Η λέξη επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, χρησιµοποιείται σήµερα για να εκφράσει
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ιερατικό τίτλο. Είναι όµως αρχαιότατη Ελληνική λέξη και σηµαίνει τον
επιτηρητή. Η λέξη επίσκοπος (επί + σκοπώ), σηµαίνει αυτόν που παρατηρεί,
που επιβλέπει τα πράγµατα. Ο Μέγας Αλέξανδρος όπου τοποθετούσε Πέρσες
σατράπες τοποθετούσε και Επίσκοπο Έλληνα. Π.χ. ο εταίρος, Αµύντας, υιός
του Νικολάου, αδελφός του Πανταύχου, ο οποίος καταγόταν από την Άλωρο
της επαρχίας Βοττιαίας, το 328/7 π.Χ. χρηµάτισε επίσκοπος στρατηγός του
Αρταβάζου, σατράπη της Βακτριανής.
∆εν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιαίτερα ευφυής για να καταλάβει ότι οι
Βαρδαρίτες δανείστηκαν την Ελληνική λέξη επίσκοπος, χωρίς την κατάληξη.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο επίσκοπος λέγεται, επίσης, епископ, επισκοπ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο επίσκοπος λέγεται, επίσης,
епи’скоп, επίσκοπ.
Στη Σερβική γλώσσα ο επίσκοπος λέγεται
бискуп, µπισκουπ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη επίσκοπος απαντά αυτούσια στον Όµηρο,
όπως και οι λέξεις σκοπός, σκοπιά. Π.χ.
  <4.&!!/#G 54Οδύσσεια, θ 163).
Z #F&//#&!! 6+39Ιλιάς, Κ 38).

  A @<//#&!!H 8/#Ιλιάς, Κ 342).

/ . $%1 T# !J// #  *, B!Ιλιάς, Κ 324).
0N! I : "*&#+<Οδύσσεια, χ 6).
$*+ $!( *  I //#</#Ιλιάς, Υ 137).

JJ */#!.*& I #Ιλιάς, Π 299).
ΕΠΙΣΤΟΛΗ, επιστολή.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη επιστολή λέγεται писмо, πισµο. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη επιστολή λέγεται, επίσης,
писмо, πισµο.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη επιστολή λέγεται, επίσης, писмо, πισµο.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη επιστολή λέγεται, επίσης,
письмó, πισµό.
Κατά τα άλλα οι Βαρδαρίτες λένε ότι µιλούν Μακεδονικά. Λίγο φιλότιµο βρε
Βαρδαρίτες, όσο και αν το φιλότιµο είναι Ελληνική ιδιότητα.
Αν διαβάσει κανείς την Ανάβαση του Αλεξάνδρου, του Αρριανού, στο
πρωτότυπο, δηλαδή στα Ελληνικά, θα βρει συνεχώς το ρήµα επέστειλεν,
δηλαδή έστειλε επιστολή. Και Παρµενίωνι επέστειλεν, άγοντα άµα οι την
δύναµιν εκείσε απαντάν˙ (Α΄ 29.3), Επέστειλε δε και Μένητι, επειδάν
αφίκωνται επί θάλασσαν, και επιµεληθήναι όπως επί τριηρών κοµισθήσονται
ες Εύβοιαν’’. ( Γ΄ 19.6).
ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΖΕΣΘΑΙ, επισφραγίζεσθαι, (Απαρ. του επισφραγίζοµαι,
επισφραγίζω), (επί+σφραγίζω), σφραγίζω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα σφραγίζω λέγεται печат, πετσατ, ставам, σταβαµ,
пломбирам, πλοµπιραµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο,
ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα σφραγίζω, παροµοίως, µε τη Βαρδαρίτικη
λέγεται печатити, πετσατιτι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα επισφραγίζω λέγεται запечáтывать,
ζαπετσάτιβατι.
ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΑΤΟΣ, επιφανέστατος, (υπερθετικός βαθµός του επιθέτου
επιφανής, επιφανέστερος, επιφανέστατος). (επί + φαίνοµαι).
Στα Βαρδαρίτικα το επίθετο επιφανής λέγεται виден, βιντεν, значаен,
ζνατσαεν. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο επιφανής λέγεται, επίσης, виден, βιντεν.
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Στη Ρωσική γλώσσα ο επιφανής λέγεται, παροµοίως, ви’дный, βίντνι.
Αφού είναι εµφανέστατο ότι η γλώσσα των Βαρδαριτών είναι Σλαβική, πώς
στο καλό την ονοµάζουν Μακεδονικά;
Στην Αγγλική γλώσσα τα Θεοφάνεια λέγονται Epiphany day.
ΕΡΑΣΘΑΙ, εράσθαι, (Απαρ. του εράω-ώ, ερώµαι), αγαπώ πάρα πολύ,
αγαπώ µε ερωτικό πάθος, ερωτεύοµαι.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα ερωτεύοµαι λέγεται вљубувам, βλιουµπουβαµ. Η
λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα ερωτεύοµαι είναι влюбвам, βλγιοµπβαµ.
Στη Ρωσική το ρήµα ερωτεύοµαι είναι
влюбля’ться, βλγιοµπλγιάτσγια.
ΕΡΓΟΝ, έργον.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη έργον λέγεται производ, προϊσβοντ, дело, ντελο,
проект, προεκτ, труд, τρουντ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον
Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη έργον είναι произведение, προϊσβεντενιε και
работа, ραµποτα. (Από τη Σλαβική λέξη работа, ραµποτα προέρχεται το
ροµπότ).
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη έργον είναι произведéние, προϊσβεντένιε,
рабóта, ραµπότα, труд, τρουντ και дéло, ντέλο.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη έργον απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
(# $* 5/#!0  I //#</#.
Οδύσσεια, α 358).
 V  J /## J* !Οδύσσεια, β 272).
$/<//#, 4# J* Οδύσσεια, β 304).
ΕΡΧΕΣΘΑΙ, έρχεσθαι, (Απαρ. του έρχοµαι).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα έρχοµαι λέγεται пристигам, πριστιγκαµ, доаѓам,
ντοαγκαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στα Βουλγαρικά το ρήµα έρχοµαι είναι, επίσης, пристигам, πριστιγκαµ.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα έρχοµαι απαντά αυτούσιο στον Όµηρο.
Π.χ.
#$ 3<* 2#*5 4'*#Οδύσσεια, ξ 373).
#$ $+ !/7  #E$5/*Οδύσσεια, χ 166).
#$ !6 E*+ #5 /#U# 5Οδύσσεια, β 265).
ΕΤΙ, έτι, ακόµη.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη έτι λέγεται уште, ουστε, сé уште, σε ουστε. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα, η λέξη έτι, ακόµη, είναι оше, οσε.
Στη Ρωσική γλώσσα, η λέξη έτι, ακόµη, είναι ещë, εσε.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη έτι απαντά στον Όµηρο. Π.χ.
(ἀλλ᾽ ἔτι που ζωὸς κατερύκεται εὐρέι πόντῳ. Οδύσσεια, α 197).
(οὔ τοι ἔτι δηρόν γε φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης. Οδύσσεια, α 203).
  b#$6<B##  # Οδύσσεια, χ 63).
ΕΤΟΣ, έτος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη έτος λέγεται година, γκοντινα. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη έτος λέγεται, επίσης,
година, γκοντινα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη έτος λέγεται, επίσης, година, γκοντινα.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη έτος λέγεται
год, γκοντ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη έτος απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
( # *#*  4$#9, Οδύσσεια, α 16).
D %65 $/.#+ A/#  , Οδύσσεια, β 89).
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(   #.$*< # Οδύσσεια, β 107).

L%%$/..Z% +Y#   Οδύσσεια, δ 82).
ΕΦΗΒΑΡΧΕΙΝ, εφηβαρχείν, (Απαρ. του εφηβαρχώ), (έφηβος + άρχω).
Στα Βαρδαρίτικα ο έφηβος λέγεται момче, µοµτσε, και το ρήµα άρχω,
κυβερνώ, διοικώ, управувам, ουπραβουβαµ. (Η λέξη διοίκηση управување,
ουπραβουβανιε, η λέξη άρχων, ο άρχοντας, господар, γκοσπονταρ). Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές. Πώς
µπορούν να λέγονται Μακεδονικές;
ΕΦΗΒΟΣ, έφηβος. (επί + ήβη). Ήβη είναι η νεανική ηλικία, η εφηβεία.
Έφηβος ο ευρισκόµενος σε νεανική ηλικία.
Στα Βαρδαρίτικα ο έφηβος λέγεται момче, µοµτσε, και η εφηβεία пубертет,
πουµπερτετ. Η λέξη момче, µοµτσε, φυσικά, δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο,
ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η εφηβεία είναι, επίσης,
пубертет, πουµπερτετ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η εφηβεία είναι, επίσης, пубертет, πουµπερτετ.
∆εν αντιλαµβάνοµαι πώς είναι δυνατόν να λέει κανείς τις Βαρδαρίτικες
Σερβοβουλγαρικές λέξεις момче, µοµτσε και пубертет, πουµπερτετ και να
θέλει να πιστέψουµε ότι µιλά Μακεδονικά, δηλαδή Ελληνικά.
Η Ελληνική και Μακεδονική πρόθεση επί και η Ελληνική και Μακεδονική λέξη
ήβη, απαντούν αυτούσιες στον Όµηρο. Π.χ.
J/<//#&!%7a* J
Οδύσσεια, β 395).
7Z /#5*.B.    /# ,

Οδύσσεια, δ 668).

*9 )*<8 0*#/+B.!Οδύσσεια, κ 279).

C.  Z //# 9+*22Ιλιάς, Ε 722).

F, C. 0/5 E?K//!Ιλιάς, Ε 905).
ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ, ευεργέτης.
Στα Βαρδαρίτικα ο ευεργέτης λέγεται добродвор, ντοµπροντβορ. Η λέξη αυτή
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο ευεργέτης λέγεται добротвор, ντοµπροτβορ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ευεργεσία απαντά στον Όµηρο. Π.χ.
 4U#5  D  * 5#
Οδύσσεια, χ 235).
- %5 D   %54Οδύσσεια, χ 374).
ΕΥΝΟΙΑ, εύνοια, συµπάθεια.
Στα Βαρδαρίτικα η εύνοια, η συµπάθεια, λέγεται сочувство, σοτσουβστβο,
симпатија, σιµπάτιγια. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε
σε Μακεδονικές επιγραφές. Όσον για τη λέξη симпатија, σιµπάτιγια, είναι η
Ελληνική λέξη συµπάθεια όπως αποδίδεται στα Σλαβικά.
Στη Ρωσική γλώσσα η εύνοια, η συµπάθεια, λέγεται сочу’вствие,
σοτσουβστβιε και симпáтия, σιµπατιγια.
Στη Σερβική γλώσσα η συµπάθεια, λέγεται симпатија, σιµπατιγια και
љубимац, λιουµπιµατσ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η συµπάθεια, λέγεται симпатия, σιµπατιγια.
ΕΥΟ∆ΕΙΝ, ευοδείν, (Απαρ. του ευοδώ), (N + οδώ), ευοδώνω, κατευοδώνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα κατευοδώνω λέγεται пожелувам на некого добар
пат, ποζελουβαµ να νεκογκο ντοµπαρ πατ, крај, κραγι.
Η έκφραση αυτή, φυσικά, δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Το επίρρηµα εύ και η λέξη οδός, όµως, βεβαιότατα υπάρχουν στον Όµηρο.
 E+#+  * 6.$/+
Οδύσσεια, δ 96).
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/#4*,%6;+  *+//#!Ιλιάς, Ψ 427).
(  #C*8/#; . 2 Οδύσσεια, δ 389j
ΕΥΣΕΒΗΣ, ευσεβής, (N + σέβας), σέβας = σεβασµός.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη σέβας λέγεται почит, ποτσιτ, уважување,
ουβαζουβανιε, και το ρήµα σέβοµαι, почитувам, ποτσιτουβαµ, уважувам,
ουβαζουβαµ. Οι λέξεις αυτές, φυσικά, δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε
σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα το επίθετο ευσεβής είναι почти’тельный, ποτσιτελινιι
και το ρήµα σέβοµαι είναι почитáть, ποτσιτάτι και уважáть, ουβαζάτι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το επίθετο ευσεβής είναι благочестив,
µπλαγκοτσεστιβ και το ρήµα σέβοµαι είναι почитам, ποτσιταµ και уважавам,
ουβαζαβαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το επίθετο ευσεβής είναι побожан, ποµποζαν και το
ρήµα σέβοµαι поштовати, ποστοβατι .
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα σέβοµαι απαντά στον Όµηρο. Π.χ.
# c # .%6%SΙλιάς, Ζ 167).
  #$B+#B .%6%SΙλιάς, Ζ 417).
ΕΥΤΥΧΩΣ, ευτυχώς, (N + τύχη).
Στα Βαρδαρίτικα το επίρρηµα ευτυχώς λέγεται за среќа, ζα σρετσα. Η
έκφραση αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό επίρρηµα εύ, η λέξη τύχη και το ρήµα τυγχάνω
απαντούν στο Όµηρο
Οδύσσεια, δ 327).
 E #+B (*4D/Z*4* ,

./ E* `4 &/4  #%6 9 . Οδύσσεια, δ 589).
(C* #-*6/ -$>  # *+/Οδύσσεια, ο 158).
(,  /7 "/-$> 6 B#, Οδύσσεια, τ 452).
( 9+ B  5 # 9-$(Οδύσσεια, φ 13).
ΕΥΦΗΜΟΣ, εύφηµος, (εύ+φήµη), ο έχων καλή φήµη.
Στα Βαρδαρίτικα η φήµη λέγεται тивко, τιβκο, зборење, ζµπορενιε, слух,
σλουχ, репутација, ρεπουτατσιγια και το ρήµα ευφηµώ, фалам, φαλαµ,
воспевам, βοσπεβαµ. Οι λέξεις αυτές, φυσικά, δεν υπάρχουν ούτε στον
Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Η φήµη στη Ρωσική γλώσσα είναι слух, σλουχ, молвá, µολβά, репутáция,
ρεπουτάτσιγια, слáва, σλάβα.
Στη Σερβική γλώσσα η φήµη λέγεται слава, σλάβα.
Η Βαρδαρίτικη λέξη репутација, ρεπουτατσιγια, δεν είναι παρά η Αγγλική
λέξη reputation.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη εύ και η λέξη φήµη απαντούν αυτούσιες και
σε σύνθετες λέξεις, αλλά και ως όνοµα Εύφηµος στον Όµηρο. Π.χ.
 E+#+  * 6.$/+ Οδύσσεια, δ 96).
 E #+B (*4D/Z*4* , Οδύσσεια, δ 327).
b +  E(  //  5  Οδύσσεια, β 35).
($  3</2.* 2  # Οδύσσεια, χ 376).
(Καινέα τ᾿ Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφηµον. Ιλιάς, Α 264).
FG  ,O#4 3+4
Ιλιάς, Β 846).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ, ευχαριστήριον.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη ευχαριστήριον λέγεται задоволувачки,
ζαντοβολουβατσκι. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη ευχαριστήριον είναι благодáрность,
µπλαγκοντάρνοστι.
-
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Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη ευχαριστήριο είναι благодарствен,
µπλαγκονταρστβεν.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη ευχαριστήριος είναι захвалница, ζαχβαλνιτσα και
похвалница, ποχβαλνιτσα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη χαρισµένα απαντά στον Όµηρο. Π.χ.
 5* .X $ 3 &Οδύσσεια, θ 584).
ΕΥΧΕΣΘΑΙ, εύχεσθαι, (Απαρ. του εύχοµαι), εύχοµαι.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα εύχοµαι λέγεται посакувам, ποσακουβαµ, се
молам, σε µολαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα εύχοµαι είναι
моли’ть, µολίτι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα εύχοµαι είναι моля се, µολγια σε.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα εύχοµαι απαντά στον Όµηρο. Π.χ.
 G$ !*+ E9 /I4* #Οδύσσεια, γ 48).
.*/#!: J*#  G$ &%#Ιλιάς, Ζ 240).
 ) G$  t#.O 54#I#Ιλιάς, Η 194).
ΕΥΧΗ, ευχή.
Στα Βαρδαρίτικα η ευχή λέγεται молитва, µολιτβα, посакување,
ποσακουβανιε. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η ευχή είναι, επίσης,
молитва, µολιτβα.
Στη Ρωσική γλώσσα η ευχή είναι, επίσης, моли΄тва, µολίτβα, желáние,
ζελάνιε και пожелáние, ποζελάνιε.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η ευχή είναι пожелание, ποζελανιε.
ΖΗΝ, ζήν, (Απαρ. του ζήω, ζω), ζω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα ζω λέγεται живеам, ζιβεαµ. Φαίνεται ότι η ρίζα της
είναι δανεισµένη από το Ελληνικό ρήµα ζήω, ζω. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα ζω λέγεται, живея, ζιβεγια.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα ζω λέγεται,
живети, ζιβετι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα ζω λέγεται,
жить, ζιτι.
Μετά από όλα αυτά πώς να τολµήσω να ρωτήσω τους Βαρδαρίτες να µου
πουν τους αρχικούς χρόνους του ρήµατος ζω; (ζω, έζων, βιώσοµαι, εβίων,
βεβίωκα, εβεβιώκειν).
ΖΩΗ, ζωή.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη ζωή λέγεται живот, ζιβοτ.
Η Βαρδαρίτικη λέξη живот, ζιβοτ, φυσικά, δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο,
ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές. Φαίνεται ότι η ρίζα της είναι δανεισµένη από
την Ελληνική λέξη ζωή.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη ζωή λέγεται, επίσης,
живот, ζιβοτ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη ζωή λέγεται, επίσης, живот, ζιβοτ.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη ζωή λέγεται, παροµοίως, жизнь, ζιζνι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ζωή απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
 %+ 1(% I/* ! "##//Οδύσσεια, ξ 96).
3Us    ! . E1 $ 2/ Οδύσσεια, ξ 208).
ΗΓΕΜΩΝ, ηγεµών.
Στα Βαρδαρίτικα ο ηγεµών λέγεται владетел со неограничена, βλαντετελ σο
νεογκρανιτσενα, власт, βλαστ, крал, κραλ, принц, πριντς. Οι λέξεις αυτές
δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο ηγεµών είναι, επίσης, владетел, βλαντετελ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο ηγεµών είναι, επίσης, принц, πριντς.
Στη Σερβική γλώσσα ο ηγεµών είναι принц, πριντς, владар, βλανταρ,
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господар, γκοσπονταρ.
Η Βαρδαρίτικη λέξη принц, πριντς, δεν είναι παρά η Αγγλική prince.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ηγεµών απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
<5 #H  %* *6. /4Οδύσσεια, κ 504).
ΗΜΕΡΑ, ηµέρα.
Στα Βαρδαρίτικα η ηµέρα λέγεται ден, ντεν. H λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η ηµέρα λέγεται, επίσης, ден, ντεν.
Στη Ρωσική γλώσσα η ηµέρα λέγεται, παροµοίως, день, ντενι.
Στη Σερβική γλώσσα η ηµέρα λέγεται, παροµοίως, дан, νταν.
Όλες αυτές οι λέξεις είναι φθογγολογικά πλησιέστερα στην Αγγλική λέξη day.
Βέβαια η λέξη day, προέρχεται από την Ελληνική Κρητική λέξη δία, όπως
έλεγαν την ηµέρα οι Κρήτες. (Η λέξη δία υπάρχει στη λέξη ευδιάθετος).
Οι Ελληνικές και Μακεδονικές λέξεις ήµαρ και ηµέρα υπάρχουν αυτούσιες
στον Όµηρο. Π.χ.
(  .H $B0 Οδύσσεια, λ 294).
(//#%62.H $t#3/#Οδύσσεια, ξ 93).
   J($_%o$5/Οδύσσεια, γ 180).
Οδύσσεια, γ 233).
 C $ #./#  3 /# .
( 5  $*  /& . Οδύσσεια, ε 390).
ΗΡΩΣ, ήρως. Ο ήρωας.
Στα Βαρδαρίτικα ο ήρως λέγεται јунак, γιουνακ, херој, χερογι. H λέξη јунак,
γιουνακ, δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές. Όσο
για τη λέξη херој, χερογι, δεν είναι παρά η Ελληνική λέξη ήρως όπως
αποδίδεται στα Βαρδαρίτικα και τα λοιπά Σλάβικα.
Στη Σερβική γλώσσα ο ήρως λέγεται, επίσης, јунак, γιουνακ και херој, χερογι.
Στη Ρωσική γλώσσα ο ήρως λέγεται
герóй, γκερόϊ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο ήρως λέγεται герой, γκερόϊ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ήρως απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.
B'4/5 <o !  # ..
Ιλιάς, Β 708).

FEJ*#B$<# U# 7Ιλιάς, Γ 377).
 B,  # /.*# .
Οδύσσεια, α 189).
ΘΑΝΑΤΟΣ, θάνατος.
Στα Βαρδαρίτικα ο θάνατος λέγεται смрт, σµρτ. H λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές. Πώς είναι δυνατόν να είναι
Μακεδονική µια λέξη µε τέσσερα γράµµατα και να είναι και τα τέσσερα
σύµφωνα;
Στη Σερβική γλώσσα ο θάνατος λέγεται, επίσης,
смрт, σµρτ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο θάνατος λέγεται, επίσης, смърт, σµρτ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο θάνατος λέγεται, επίσης,
смерть, σµερτ.
Στον Όµηρο ο θάνατος απαντά και ως µόρος. Η λέξη σηµαίνει, επίσης, την
κακή µοίρα, τον όλεθρο, την καταστροφή. Θα µπορούσε να θεωρήσει κανείς
ότι η λέξη смрт, σµρτ, προέρχεται από την Ελληνική Οµηρική λέξη µόρος,
από την οποία προέρχονται και οι αντίστοιχες λέξεις στα Αγγλικά και τα
Γαλλικά (mortal, mortality, mort). Πάντως άλλο µόρος και άλλο η Σλαβική λέξη
смрт, σµρτ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη θάνατος, όπως και η λέξη µόρος απαντούν
αυτούσιες στον Όµηρο. Π.χ.
/ #* 2`#(# 3, + #Ιλιάς, Σ 465).
6.Z /,  3(*+Ιλιάς, Φ 133).
(σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ µόρον ἄλγε᾽ ἔχουσιν, Οδύσσεια, α 34).
 !  I # 2% +  Οδύσσεια, ι 61).
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  #C//#  . #Οδύσσεια, β 283).
@ 2%#(  .2B8!Οδύσσεια, χ 66).
(µοῖρ᾽ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,
Οδύσσεια, β 100).
(5  * +.J /2 
Οδύσσεια, δ 469).
H%+ #J*#.$ /&/#Οδύσσεια, δ 753).
ΘΕΙΟΣ, θείος, (θεϊκός).
Στα Βαρδαρίτικα ο θείος, (θεϊκός), λέγεται божествен, µποζεστβεν,
бозвишен, µποζβισεν, небесен, νεµπεσεν, чудесен, τσουντεσεν, свет, σβετ.
Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο θεϊκός λέγεται, επίσης, божествен, µποζεστβεν.
Στη Σερβική γλώσσα ο θεϊκός λέγεται, επίσης,
божанствен, µποζανστβεν.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη θείος (θεϊκός), απαντά αυτούσια στον
Όµηρο. Π.χ.
(πῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίµην,
Οδύσσεια, α 65).
(µᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ µένος ἐν φρεσὶ θείω, Οδύσσεια, α 89).

  3/ 5*# l Ιλιάς, Ξ 230).
ΘΕΛΕΙΝ, θέλειν, (Απαρ. του θέλω, εθέλω).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα θέλω λέγεται сакам, σακαµ, посакувам,
ποσακουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στα Βουλγάρικα το ρήµα θέλω λέγεται
жзлая, ζελαγια και искам, ισκαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα θέλω λέγεται жзлети, ζελετι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα θέλω λέγεται жзлáть, ζελάτι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα εθέλω, θέλω, απαντά στον Όµηρο. Π.χ.
(ἀλλ᾽ ἐθέλω σε, φέριστε, περὶ ξείνοιο ἐρέσθαι,
Οδύσσεια, α 405).
LE.3p 2&  *5#I Οδύσσεια, β 328).
(µητέρι µοι µνηστῆρες ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ,
Οδύσσεια, β 50).
 $*.+* ,$5   //7Οδύσσεια, γ 121).
6$*./*/+J*# (/    Οδύσσεια, γ 342).
  #+#  .$
Οδύσσεια, δ 334).
#</&  3/%$E C I%/#Ιλιάς, Γ 404).
ΘΕΟΕΙ∆ΗΣ, θεοειδής, θεόµορφος, (θεός + όµορφος), όµορφος ως θεός.
Στα Βαρδαρίτικα ο θεός λέγεται бог, µπογκ και ο όµορφος, убав, ουµπαβ.
Οι Βαρδαρίτες δεν έχουν φυσικά στη γλώσσα τους τη λέξη θεοειδής για να
εκφράσουν το νόηµά της. Να τους πούµε ότι ακριβώς η ίδια λέξη υπάρχει
στον Όµηρο, για πολλούς ήρωες της Οδύσσειας, π.χ. για τον Τηλέµαχο τον
υιό του Οδυσσέως; τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέµαχος θεοειδής, (α 113), και
για άλλους ήρωες της Οδύσσειας, π.χ. τον Ευρύµαχο (δ 628), το Ναυσίθοο (ζ
3), τον Αλκίνοο (η 231), τον Ευρύλοχο (κ 205), το Θεοκλύµενο (ο 271), και
ήρωες της Ιλιάδος π.χ. τον Αλέξανδρο-Πάρι υιό του Πριάµου, (Γ 16), τον
Πολύξεινο (Β 623), το ∆ηΐφοβο (Μ 94), τον Άρητο (Ρ 494), το Χροµίο (Ρ 534),
το Νεοπτόλεµο (Τ 327), τον Πρίαµο (Ω 217), αλλά και τον Ασκάνιο (Β 862).
Στη Σερβική γλώσσα ο θεός λέγεται, επίσης,
бог, µπογκ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο θεός λέγεται, επίσης, бог, µπογκ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο θεός λέγεται, επίσης,
бог, µπογκ.
Τώρα να έχεις στη γλώσσα σου τη λέξη θεός, µε αυτή να λατρεύεις τους
δώδεκα θεούς σου, οι οποίοι κατοικούν στον Όλυµπο, στη Μακεδονία, και να
έρχονται οι Βαρδαρίτες και να σου λένε ότι ο θεός Άρης είναι ο бог Марс,
µπογκ Μαρς, και ότι αυτό είναι Μακεδονικά, τους λές ή όχι και εσύ µε τη σειρά
σου. Άντε στην ευχή του θεού άνθρωποί µου, σοβαρευτείτε επιτέλους. Όχι
τίποτε άλλο, αλλά ο θεός του πολέµου Άρης στα Λατινικά λέγεται, επίσης,
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Mars. Μιλούν οι Λατίνοι, οι Ιταλοί, τη Μακεδονική Ελληνική γλώσσα;
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη θεός, απαντά αυτούσια στον Όµηρο και στα
δύο γένη και σε όλες τις πτώσεις. Π.χ.
(τῶν ἁµόθεν γε, θεά, θύγατερ ∆ιός, εἰπὲ καὶ ἡµῖν. Οδύσσεια, α 10j
(θάµβησεν κατὰ θυµόν· ὀίσατο γὰρ θεὸν εἶναι.
Οδύσσεια, α 323).
(τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι.
Οδύσσεια, α 17).
(τοῖσι δὲ µύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε· Οδύσσεια, α 28).
(ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται·
Οδύσσεια, α 32).
(κείρετ᾽· ἐγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσοµαι αἰὲν ἐόντας, Οδύσσεια, α 378).
ΘΝΗΣΚΕΙΝ, θνήσκειν, (Απαρ. του θνήσκω), πεθαίνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα θνήσκω λέγεται умирам, ουµιραµ. Η λέξη умирам,
ουµιραµ, δεν υπάρχει στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα θνήσκω, αποθνήσκω, πεθαίνω, λέγεται,
επίσης, умирам, ουµιραµ και уморявам, ουµοριαβαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα θνήσκω, πεθαίνω, λέγεται, умитати, ουµιτατι,
και умрети, ουµρετι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα θνήσκω λέγεται, επίσης, умирáть, ουµιράτι.
Το ρήµα θνήσκω και το συνώνυµο αποθνήσκω, υπάρχουν αυτούσια στον
Όµηρο. Π.χ.
U7 E ) J#** 2#l /8

Ιλιάς, Β 106).

 %+ # )  4$kBΙλιάς, Ω 743).

+ *  ( *. /%+Y!H E9*#Οδύσσεια, zgzj
+#**  ) $ &/#)` /#Οδύσσεια, φ 33j

^&#(%    !, ** 5#Ιλιάς, Β 132).
Τώρα, πώς και από πού να γνωρίζουν οι Βαρδαρίτες ότι η λέξη τέθνηκε είναι
τρίτο πρόσωπο Ενικού, έγκλισης Οριστικής, χρόνου Παρακειµένου, του
ρήµατος θνήσκω, ή ότι ο Μέλλων σχηµατίζεται δωρικός και κάνει θανούµαι;
ΘΝΗΤΟΣ, θνητός.
Στα Βαρδαρίτικα ο θνητός λέγεται смртен, σµρτεν. Η λέξη смртен, σµρτεν,
δεν υπάρχει στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο θνητός λέγεται, επίσης,
смртник, σµρτνικ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο θνητός λέγεται, επίσης, смъртен, σµρτεν.
Στη Ρωσική γλώσσα ο θνητός λέγεται, επίσης,
смéртный, σµέρτνιι.
Η λέξη θνητός των Μακεδονικών επιγραφών υπάρχει αυτούσια στον Όµηρο.
Π.χ.
 %+*4] + Y Οδύσσεια, *{xj

0 :*  %   5 &*4 Οδύσσεια, α 219).

:. $1K*?** #+ #/#Ιλιάς, Π 154).
ΘΡΕΨΑΣ, θρέψας, (θρέφω).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα θρέφω είναι хранам, χραναµ, одгледувам,
οντγκλεντουβαµ. Οι Βαρδαρίτικες αυτές λέξεις δεν υπάρχουν ούτε στον
Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα θρέφω είναι
хранити, χρανιτι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα θρέφω είναι храня, χρανγια και отхранвам,
οτχρανβαµ.
Το ρήµα θρέφω των Μακεδονικών επιγραφών υπάρχει και στον Όµηρο. Π.χ.
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(ἥ µ᾽ ἔτεχ᾽, ἥ µ᾽ ἔθρεψε· πατὴρ δ᾽ ἐµὸς ἄλλοθι γαίης, Οδύσσεια, β 131).

O#//%#

  #J#,$Ιλιάς, Λ 223).

%,$1#
  #J#,$Ιλιάς, Ν 466).
ΘΥΓΑΤΗΡ, θυγάτηρ, θυγατέρα, κόρη.
Στα Βαρδαρίτικα η θυγάτηρ λέγεται ќерка, τσερκα. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές. Μπορεί να θεωρήσει
κανείς ότι προέρχεται από την Ελληνική λέξη κόρη, η οποία στον Όµηρο
λέγεται κούρη. Π. χ.
'+ U5' t#,3%# # !Οδύσσεια, γ 42).
'  E* .I/   H# ## / Οδύσσεια, η 2).
Οι Βαρδαρίτες δεν έχουν στη Σερβοβουλγαρική γλώσσα τους τη λέξη
θυγάτηρ, ούτε φυσικά άλλα υγρόληκτα συγκοπτόµενα ουσιαστικά).
Στη Σερβική γλώσσα η θυγατέρα λέγεται, παροµοίως, ћерка, ντζερκα.
Στα Βουλγαρικά η θυγατέρα λέγεται, παροµοίως,
дъщеря, ντιστερια.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη θυγάτηρ απαντά αυτούσια στον Όµηρο,
τουλάχιστον 95 φορές, και σε όλες τις πτώσεις. Π.χ.
(Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης. Οδύσσεια, α 52).
(

L E-2  $. CYΟδύσσεια, δ 4).

* 6+(// "*&#X[$* 4-!Ιλιάς, Ι 148).

(  53/#' $.%+Y*<YΙλιάς, Ι 144).
-   5.3 5*+ ##Οδύσσεια, γ 451).
( E'#+ # -5 A 5/Ιλιάς, Ν 365).
ΘΥΜΙΑΝΤΗΡΙΟΝ, θυµιαντήρον.
Στα Βαρδαρίτικα το θυµιαντήριο λέγεται кандило, καντιλο. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
ΘΥΣΙΑ, θυσία.
Στα Βαρδαρίτικα η θυσία λέγεται жртва, ζρτβα, жртвена понуда, ζρτβενα
πονουντα. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η θυσία λέγεται, επίσης, жртва, ζρτβα.
Στη Σερβική γλώσσα η θυσία λέγεται, επίσης,
жртва, ζρτβα.
Στη Ρωσική γλώσσα η θυσία λέγεται, επίσης,
жéртва, ζέρτβα.
∆ηλαδή όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ‘’έθυε τοις θεοίς ως νόµος’’, (Αλεξ. Ανάβ.,
Γ΄ 25.1), προσέφερε θυσία στους θεούς κατά τα πατροπαράδοτα, έλεγε ότι
προσφέρει жртва, ζρτβα; Είναι να τρελαίνεται κανείς µε τους Βαρδαρίτες.
Ι∆ΙΟΣ, ίδιος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη ίδιος λέγεται сопствен, σοπστβεν, свој, σβογι,
близок, µπλιζοκ, самиот, σαµιοτ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον
Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη ίδιος λέγεται, собствен, σοµπστβεννιι και
свой, σβοϊ.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη ίδιος λέγεται, сóбственный, σόµπστβεν.
∆εν µπορώ να καταλάβω τι σχέση έχουν οι παρόµοιες αυτές Σλαβικές λέξεις
µε την Ελληνική και Μακεδονική λέξη ίδιος.
ΙΕΡΕΙΑ, ιέρεια.
Στα Βαρδαρίτικα η ιέρεια λέγεται свештеничка, σβεστενιτσκα. Η λέξη αυτή
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο ιερεύς λέγεται свешеник, σβεσενικ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο ιερεύς λέγεται
свящéнник, σβγιασέννικ.
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Η λέξη ιερεύς και το ρήµα ιερεύω υπάρχουν και στον Όµηρο. Π.χ.
(Χρύσης δ᾿ αὖθ᾿ ἱερεὺς ἑκατηϐόλου Ἀπόλλωνος. Ιλιάς, Α 370).
 0 ,  '   %I * ! E%Ιλιάς, Σ 559).
 /#  6*  ,  '  2 
Ιλιάς, Φ 131).
ΙΕΡΟΝ, ιερόν.
Στα Βαρδαρίτικα το ιερόν λέγεται светилиште, σβετιλιστε, олтар, ολταρ. Οι
λέξεις αυτές δεν υπάρχουν στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη ιερόν λέγεται, светиште, σβετιστε και храм,
χραµ.
Στη Ρωσική γλώσσα το ιερόν λέγεται святи΄лише, σβγιατίλισε και храм,
χραµ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ιερόν λέγεται храм, χραµ και олтар, ολταρ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ιερόν υπάρχει αυτούσια στον Όµηρο. Π.χ.

*+%$*.F 5,  * 5 J*/!Οδύσσεια, α 2).
3 /5, *.%6 #I* #·
Ιλιάς, Α 377).
(H  .*.<, 764 7. Ιλιάς, Β 305).
ΙΕΡΟΤΑΤΟΣ, ιερότατος, (υπερθετικός βαθµός του επιθέτου ιερός. Ιερός,
ιερότερος, ιερότατος).
Στα Βαρδαρίτικα ο ιερός λέγεται свет, σβετ, посветен, ποσβετεν. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό επίθετο ιερός υπάρχει αυτούσιο στον Όµηρο.
Π.χ.
* 6 E5J9, 6$*.4  Οδύσσεια, γ 273).
k C X+ , 63$ &/#O5Οδύσσεια, κ 426).
( #IX+4, 6$ &/#O5 Οδύσσεια, κ 553).
ΙΠΠΕΥΣ, ιππεύς
Στα Βαρδαρίτικα ο ιππεύς λέγεται коњаник, κονιανικ. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο ιππεύς λέγεται, επίσης, коњаник, κονιανικ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο ιππεύς λέγεται,
конник, κοννικ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ιππεύς υπάρχει αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
I!! / E*9$*  ! 7%6&%#Ιλιάς, ∆ 301).

U6.,!! / // #L E2/4Ιλιάς, ∆ 322).

(,!! 6 ,!!*!)*, / #/#  5Ιλιάς, Λ 151).
ΙΑΤΡΟΣ, ιατρός.
Στα Βαρδαρίτικα ο ιατρός λέγεται лекар, λεκαρ. Φυσικότατα και λογικότατα η
Βαρδαρίτικη Σερβοβουλγαρική λέξη лекар, λεκαρ, για τον ιατρό, τον ιητρό,
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο ιατρός λέγεται, επίσης, лекар, λεκαρ.
Στη Σερβική γλώσσα ο ιατρός λέγεται, επίσης, лекар, λεκαρ και доктор,
ντοκτορ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο ιατρός λέγεται, επίσης, брач, µπρατσ και доктор,
ντοκτορ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ιατρός, ο ιητρός, υπάρχει στον Όµηρο. Π. χ.
J EK/ $*#/+ *.*+4&*4! Οδύσσεια, δ 231).
J%6* 9+B# I4Ιλιάς, Λ 514).
ΚΑΛΟΣ, καλός.
Στα Βαρδαρίτικα το επίθετο καλός λέγεται добар, ντοµπαρ, убав, ουµπαβ. Οι
λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
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Στη Σερβική γλώσσα το επίθετο καλός είναι, επίσης,
добар, ντοµπαρ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το επίθετο καλός είναι επίσης, добър, ντοµπιρ.
Στη Ρωσική γλώσσα το επίθετο καλός είναι επίσης,
дóбрый, ντόµπριι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό επίθετο καλός υπάρχει στον Όµηρο. Π. χ.
(ὣς εἰποῦσ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, Οδύσσεια, α 96).
(καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.
Οδύσσεια, α 131).
(καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,
Οδύσσεια, α 137).
ΚΑΤΑ, κατά.
Στα Βαρδαρίτικα η πρόθεση κατά λέγεται кај, καγι, по, πο, сред, σρεντ,
околу, οκολου, поради, ποραντι. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν στον Όµηρο,
διότι δεν είναι Μακεδονικές, δεν είναι Ελληνικές.
Η Ελληνική και Μακεδονική κύρια πρόθεση κατά, υπάρχει στον Όµηρο. Π. χ.
(* 6 (%$*Y*+I%:2Οδύσσεια, α 4).
<*# # 2 0*5  5 # Οδύσσεια, α 8).

 *$B+  $ 5 2 // Οδύσσεια, δ 19).
ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ, κατάληψις.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη κατάληψις λέγεται завладување, ζαβλαντουβανιε,
преземање, πρεζεµανιε,. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν στον Όµηρο, διότι
δεν είναι Μακεδονικές λέξεις, δεν είναι Ελληνικές λέξεις.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η κατάληψις είναι завладяване, ζαβλαντγιαβανε.
Αφού η Βαρδαρίτικη λέξη завладување, ζαβλαντουβανιε, είναι παρόµοια µε
τη Βουλγαρική
завладяване, ζαβλαντγιαβανε, πώς στο καλό η λέξη
завладување, ζαβλαντουβανιε, είναι Μακεδονική δηλαδή Ελληνική; O Μέγας
Αλέξανδρος µιλούσε Βουλγάρικα;
ΚΑΤΑΠΡΟ∆Ι∆ΟΝΑΙ, καταπροδιδόναι, (Απαρ. του καταπροδίδωµι), (κατά +
προδίδωµι), προδίδω, προδίνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα προδίνω λέγεται издавам, ιζνταβαµ, предавам,
πρενταβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα προδίδω είναι, επίσης, издавам, ιζνταβαµ
και предавам, πρενταβαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα προδίδω είναι издати, ιζντατι και преварити,
πρεβαριτι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα προδίδω είναι, επίσης, предавáть, πρενταβάτι.
Για να συνοψίσουµε, το ρήµα προδίνω λέγεται предавам, πρενταβαµ, στα
Βαρδαρίτικα, επίσης, предавам, πρενταβαµ, στη Βουλγαρική γλώσσα,
παροµοίως, предавáть, πρενταβάτι, στη Ρωσική γλώσσα, και µετά από όλα
αυτά το Βαρδαρίτικο предавам, πρενταβαµ λέγεται Μακεδονική λέξη;
Φίλοι Βαρδαρίτες γιατί κοροϊδεύετε τον εαυτό σας; Επιτέλους λογικευθείτε και
σοβαρευθείτε. ∆εν µιλάτε Μακεδονικά, µιλάτε Σερβοβουλγαρικά, είστε Σλάβοι,
δεν είστε Μακεδόνες, δεν είστε Έλληνες.
ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΣΘΑΙ, καταφρονείσθαι, (Απαρ. του καταφρονούµαι),
καταφρονώ, περιφρονώ.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα περιφρονώ λέγεται презирам, πρεζιραµ. Η λέξη
αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα καταφρονώ είναι, επίσης, презирам,
πρεζιραµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα καταφρονώ είναι презирати, πρεζιρατι και
презрети, πρεζρετι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα καταφρονώ είναι презирáть, πρεζιράτι.
Για να συνοψίσουµε, το ρήµα καταφρονώ λέγεται презирам, πρεζιραµ, στα
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Βαρδαρίτικα, επίσης, презирам, πρεζιραµ, στη Βουλγαρική γλώσσα,
παροµοίως, презирáть, πρεζιράτι, στη Ρωσική γλώσσα,
παροµοίως,
презирати, πρεζιρατι, στη Σερβική γλώσσα, και µετά από όλα αυτά το
Βαρδαρίτικο презирам, πρεζιραµ, λέγεται Μακεδονική λέξη;
Φίλοι Βαρδαρίτες γιατί κοροϊδεύετε τον εαυτό σας; Επιτέλους λογικευθείτε και
σοβαρευθείτε. ∆εν µιλάτε Μακεδονικά, µιλάτε Σερβοβουλγαρικά, είστε Σλάβοι,
δεν είστε Μακεδόνες, δεν είστε Έλληνες.
ΚΑΤΟΧΗ, κατοχή.
Στα Βαρδαρίτικα η κατοχή λέγεται
владеење, βλαντεενιε, окупација,
οκουπατσιγια. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η κατοχή λέγεται, παροµοίως, владение, βλαντενιε
και окупация, οκουπατσιγια.
Στη Σερβική γλώσσα η κατοχή είναι окупација, οκουπατσιγια, και
поседовање, ποσεντοβανιε.
Στη Ρωσική γλώσσα η κατοχή είναι владéние, βλαντενιε και оккупáция,
οκουπάτσιγια.
Όσον αφορά στη λέξη окупација, οκουπατσιγια, δεν είναι παρά η Αγγλική
λέξη occupation.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα κατέχω απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
( * 2 # $  E //#Οδύσσεια, ι 145).
bIJ % E $ /.*/4*Οδύσσεια, τ 361).
ΚΗ∆ΕΜΟΝΕΥΕΙΝ, κηδεµονεύειν, (Απαρ. του κηδεµονεύω), κηδεµών.
Στα Βαρδαρίτικα ο κηδεµών λέγεται старател, σταρατελ, тутор, τουτορ, και
η κηδεµονία старателство, σταρατελστβο.
Η Βαρδαρίτικη λέξη старател, σταρατελ, ή η λέξη тутор, τουτορ, κηδεµονία,
φυσικά, δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές. Η
πρώτη είναι Βαρδαρίτικη Σλαβική, η δε δεύτερη προέρχεται από, ή είναι όµοια
µε την Αγγλική tutor.
Στη Σερβική γλώσσα ο κηδεµών είναι, επίσης, старатељ, σταρατελι και η
κηδεµονία старатељство, σταρατελιστβο.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη κηδεµών απαντά στον Όµηρο. Π. χ.

9   E*N#  .< aΙλιάς, Ψ 163).
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ, κληρονόµος.
Στα Βαρδαρίτικα ο κληρονόµος λέγεται наследник, νασλεντνικ. Η λέξη αυτή
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο κληρονόµος είναι, επίσης, наследник, νασλεντνικ.
Στη Σερβική γλώσσα ο κληρονόµος είναι, επίσης,
наследник, νασλεντνικ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο κληρονόµος είναι, επίσης,
наслéдник, νασλέντνικ.
Πώς στο καλό να είναι Μακεδονικά τα Βαρδαρίτικα; Αφού είναι ηλίου
φαεινότερον ότι είναι Σλαβικά.
Ο κληρονόµος λέγεται наследник, νασλεντνικ, στα Βαρδαρίτικα, επίσης,
наследник, νασλεντνικ, στη Βουλγαρική γλώσσα, επίσης, наследник,
νασλεντνικ, στη Σερβική γλώσσα, επίσης, наслéдник, νασλέντνικ, στη Ρωσική
γλώσσα. Η Σλαβική λέξη наследник, νασλεντνικ είναι Μακεδονική, δηλαδή
Ελληνική;
Βρε γείτονες Βαρδαρίτες, γιατί δεν πλακώνετε στο ξύλο αυτούς τους
αλητοφασίστες που σας κοροϊδεύουν και σας εξαπατούν τόσο καιρό, ότι
δήθεν είστε Μακεδόνες, ότι ανήκετε στο ανύπαρκτο Μακεδονικό έθνος και ότι
η γλώσσα σας είναι Μακεδονική;
ΚΛΗΡΟΣ, κλήρος.
Στα Βαρδαρίτικα ο κλήρος λέγεται ждрепче, ζντρεπτσε. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
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Στη Βουλγαρική γλώσσα ο κλήρος είναι, επίσης, жребий, ζρεµπιι.
Στη Ρωσική γλώσσα ο κλήρος είναι, επίσης,
жрéбий, ζρεµπιι.
Όσο και να θέλεις να µεταµορφώσεις, να αλλάξεις, να προσαρµόσεις τη
Σερβοβουλγαρική Σλαβική λέξη ждрепче, ζντρεπτσε, η Ελληνική Μακεδονική
λέξη κλήρος δεν προκύπτει.
ΚΛΗΣΙΣ, κλήσις.
Στα Βαρδαρίτικα η κλήσις λέγεται повикување, ποβικουβανιε, покана,
ποκανα. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η κλήση είναι повикване, ποβικβανε.
Στη Σερβική γλώσσα η κλήση είναι позивница, ποζιβνιτσα και позив, ποζιβ.
Μετά την παραβολή αυτών των λέξεων ποιος εχέφρων άνθρωπος θα
ονοµάσει τα Βαρδαρίτικα Μακεδονικά;
ΚΟΙΝΟΝ, κοινόν.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη κοινόν λέγεται општество, οπστεστβο, јавност,
γιαβνοστ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη κοινός είναι обществен, οµπστεστβεν.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη κοινός είναι општи, οπστι και заједнички,
ζαγιαντνιτσκι.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη κοινός είναι óбщтий, όµπσττιι και зауря’дный,
ζαουργιάντνιι.
ΚΡΙΤΗΣ, κριτής.
Στα Βαρδαρίτικα ο κριτής λέγεται судија, σουντιγια, рецензент, ρετσενζεντ.
Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα ο κριτής είναι
судья’, σουντγιά.
Στη Σερβική γλώσσα ο κριτής είναι
судац, σουντατσ, και критичар,
κριτιτσαρ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο κριτής είναι критик, κριτικ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη κριτός όπως και η λέξη άκριτος απαντούν
στον Όµηρο. Π. χ.
Οδύσσεια, θ 258).
3/# E$ *+ / 0
bGEX/<# . *%  Οδύσσεια, θ 505).
J$*.+# *<# 35Οδύσσεια, σ 174).
ΚΡΥΠΤΕΙΝ, κρύπτειν, (Απαρ. του κρύπτω), κρύπτω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα κρύπτω λέγεται кријам, κριγιαµ, сокривам,
σοκριβαµ. Οι λέξεις αυτές, φυσικά, δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα κρύπτω είναι, παροµοίως, крия, κριγια και
скривам, σκριβαµ.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα κρύπτω είναι, παροµοίως, скрывáть, σκριβάτι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη κρύπτω απαντά στον Όµηρο. Π. χ.

 #-!+  ,I S%!Ιλιάς, Ξ 168).
ΚΤΗΣΙΣ, κτήσις, (απόκτησις).
Στα Βαρδαρίτικα η κτήσις λέγεται придобивка, πριντοµπιβκα, завладување,
ζαβλαντουβανιε. Οι λέξεις αυτές, φυσικά, δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο,
ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η κτήσις είναι придобиване, πριντοµπιβανε και
владение, βλαντενιε.
Στη Ρωσική γλώσσα η κτήσις είναι приобретéние, πριοµπρετενιε και
владéние, βλαντένιε.
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Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη κτητής απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
$ 0 5 

#( *$ 0/Ιλιάς, Ι 343).

 E5*
.?**4B6+Ιλιάς, Ι 407).
ΚΥΡΙΑ, κυρία.
Στα Βαρδαρίτικα η κυρία λέγεται
госпоѓа, γκοσπογκα. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η κυρία λέγεται
госпођ, γκοσποντζα.
Στη Ρωσική γλώσσα η κυρία λέγεται
госпожá, γκοσποζά.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η κυρία λέγεται госпожа, γκοσποζα.
Πώς στο καλό τολµούν οι Βαρδαρίτες, µετά από όλα αυτά, να αποκαλούν τη
Σερβοβουλγαρική γλώσσα τους Μακεδονικά;
ΚΥΡΙΟΣ, κύριος.
Στα Βαρδαρίτικα ο κύριος λέγεται господин, γκοσποντιν. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο κύριος λέγεται, επίσης, господин, γκοσποντιν.
Στη Σερβική γλώσσα ο κύριος λέγεται, επίσης,
господин, γκοσποντιν.
Στη Ρωσική γλώσσα ο κύριος λέγεται, επίσης,
господи’н, γκοσποντίν.
Πώς στο καλό τολµούν οι Βαρδαρίτες, µετά από όλα αυτά, να αποκαλούν τη
Σερβοβουλγαρική γλώσσα τους Μακεδονικά; Χρειάζεται πράγµατι πολύ µα
πάρα πολύ θράσος. Αυτοί οι άνθρωποι το έχουν και µάλιστα προκαλούν.
ΛΑΓΧΑΝΕΙΝ, λαγχάνειν, (Απαρ. του λαγχάνω), λαγχάνω, λαµβάνω µε
κλήρο, αναλαµβάνω µε κλήρο δηµόσιο αξίωµα, τυχαίνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα τυχαίνω λέγεται среќавам, σρετσαβαµ, случајно,
σλουτσαγινο, µετέχω, κληρονοµώ).
Η Βαρδαρίτικη λέξη среќавам, σρετσαβαµ, ή случајно, σλουτσαγινο, δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα λαγχάνω, τυχαίνω, λέγεται срещам,
σρεσταµ случайно, σλουτσαϊνο.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα λαγχάνω, τυχαίνω, λέγεται случáйно,
σλουτσάϊνο.
Πώς στο καλό τολµούν οι Βαρδαρίτες, µετά από όλα αυτά, να αποκαλούν τη
Σερβοβουλγαρική γλώσσα τους Μακεδονικά; Μα καλά, δεν έχουν καθόλου µα
καθόλου περηφάνεια και αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι; Και µόνο γι΄ αυτό
δεν είναι Μακεδόνες.
ΛΕΙΠΕΙΝ, λείπειν, (Απαρ. του λείπω), λείπω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα λείπω λέγεται отсуствувам, οτσουστβουβαµ, не
сум присутен, νε σουµ πρισουτεν, (λείπω=παραλείπω, попуштам,
ποπουσταµ, испуштам, ισπουσταµ). Η Βαρδαρίτικη λέξη отсуствувам,
οτσουστβουβαµ, και η έκφραση не сум присутен, νε σουµ πρισουτεν, που
σηµαίνει δεν είµαι παρών, δεν υπάρχουν στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Το ρήµα отсуствувам, οτσουστβουβαµ, είναι Σερβοβουλγαρικό Σλαβικό, η δε
έκφραση не сум присутен, νε σουµ πρισουτεν, δεν είµαι παρών, είναι το
Σλάβικο αρνητικό µόριο не που σηµαίνει δεν, το λατινικό ρήµα sum που
σηµαίνει είµαι, η δε λέξη присутен που σηµαίνει παρών, θυµίζει την Αγγλική
present για τον παρόντα. Πώς στο καλό, µετά από αυτό, το Βαρδαρίτικο αυτό
σύνολο να λέγεται Μακεδονική γλώσσα;
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα λείπω, παραλείπω, λέγεται пропускам,
προπουσκαµ, изпускам, ιζπουσκαµ).
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα λείπω, παραλείπω, λέγεται пропускáть,
προπουσκάτι και опускáть, οπουσκάτι.

35

Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα λείπω απαντά αυτούσιο και σύνθετο στον
Όµηρο. Π. χ.
D $.%+ #/## ! Οδύσσεια, δ 734).
(/9%6$O5%+Y ! HΟδύσσεια, ywj
F+ : 0 $.%+ #/## ! !Οδύσσεια, hj
(  #2 %  ! HΟδύσσεια, zzij
ΛΕΙΨΑΝΟΝ, λείψανον.
Στα Βαρδαρίτικα το λείψανον λέγεται
остаток, οστατοκ,
рушевини,
ρουσεβινι. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσατο λείψανον λέγεται тленни останки, τρενι οστανκι.
Στη Ρωσική γλώσσα το λείψανον λέγεται остáнки, οστάνκι, остáтки, οστάτκι
και рели’квия, ρελίκβιγια.
Στη Σερβική γλώσσα το λείψανον λέγεται реликвије, ρελικβιγιε.
ΛΙΘΟΣ, λίθος.
Στα Βαρδαρίτικα ο λίθος λέγεται камен, καµεν. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει στον
Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο λίθος λέγεται, επίσης,
камен, καµεν.
Στη Ρωσική γλώσσα ο λίθος λέγεται, επίσης,
кáмень, κάµενι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο λίθος λέγεται, επίσης, камък, καµεκ.
Είναι πράγµατι να τρελαίνεται κανείς. Στα Σλαβικά ο λίθος είναι камен, καµεν,
камен, καµεν, кáмень, κάµενι, камък, καµεκ, αλλά οι Σκοπιανοί τη λένε
Μακεδονική λέξη. Αφού είναι ίδια µε τη Ρωσική, τη Σερβική, τη Βουλγαρική,
γίνεται να είναι Μακεδονική, δηλαδή Ελληνική; ∆εν γίνεται.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη λίθος απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
$ $1IK^$*.B/ /# Οδύσσεια, γ 406).
b9  4/*49 #5Ιλιάς, Μ 287).
2 * #  !-  /#$*Ιλιάς, Ψ 340).
ΛΟΧΑΓΟΣ, λοχαγός.
Στα Βαρδαρίτικα ο λοχαγός λέγεται капетан, καπεταν. Η Μακεδονική λέξη
λοχαγός (λόχος+άγω) σηµαίνει τον άγοντα, τον οδηγούντα, τον καθοδηγούντα
τον λόχο.
Η λέξη λόχος σηµαίνει τόπο αναµονής, τόπο όπου ξαπλώνει κανείς
περιµένοντας, τόπο όπου ενεδρεύει ένα στρατιωτικό σώµα. Από τη λέξη
λόχος προέρχεται το ρήµα ελλοχεύω, παραµονεύω.
Η λέξη λόχος σηµαίνει και κρεβάτι. S  I   /* #  $ */
.< 0 Οδύσσεια, δ 403).
Το ρήµα λέχοµαι σηµαίνει ξαπλώνω, εξ΄ ού και η λεχώ, η λεχώνα γυναίκα, η
γυναίκα που έχει γεννήσει και ως εκ τούτου παραµένει ξαπλωµένη.
Η λέξη λόχος και το ρήµα λέχοµαι, το οποίο σηµαίνει παραµονεύω, ενεδρεύω,
στήνω ενέδρα, απαντούν στον Όµηρο.
k #,3$( L E +B4Οδύσσεια, δ 670).
%C*4/7 2# $  /# 1 Οδύσσεια, δ 388).
k K #  $ } /< 23 Οδύσσεια, δ 388).
]`I  Y*#,$ V/I% Ιλιάς, ∆ 392).
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΡΧΗΣ, Μακεδονιάρχης, (Μακεδών+άρχω), ο άρχων των
Μακεδόνων.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη Μακεδών λέγεται македонски και το ρήµα άρχω,
εξουσιάζω, λέγεται владеам, βλαντεαµ, имам сила, ιµαµ σιλα. Ο άρχων, ο
άρχοντας, λέγεται господар, γκοσπονταρ.
Είναι βαρβαρισµός να αποκαλείται ο Μακεδών, Μакедонски.
ΜΑΜΜΗ, µάµµη.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη µάµµη λέγεται баба, µπαµπα.
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ΜΑΧΕΣΘΑΙ, µάχεσθαι, (Απαρ. του µάχοµαι), µάχοµαι.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα µάχοµαι λέγεται се борам, σε µποραµ, војувам,
βογιουβαµ. Τα ρήµατα αυτά δεν υπάρχουν στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα µάχοµαι λέγεται
борити се, µποριτι σε.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα µάχοµαι λέγεται борóться, µπορότισγια και
сражáться, σραζάτισγια.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα µάχοµαι λέγεται сражавам, σραζαβαµ.
Οι Ελληνικές και Μακεδονικές λέξεις µάχοµαι και µαχητής απαντούν στον
Όµηρο. Π. χ.
(U5  * #E5#7L E $(!Οδύσσεια, γ{{gj
(ἢ ὁδὸν ἐλθέµεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι µάχεσθαι;
Ιλιάς, Α 151).
(δεῦρο µαχησόµενος, ἐπεὶ οὔ τί µοι αἴτιοί εἰσιν· Ιλιάς, Α 153).
b3.C $  % Z*5//4Ιλιάς, Ρ 752).
ΜΕΓΑΡΟΝ, µέγαρον.
Στα Βαρδαρίτικα το µέγαρον λέγεται голема зграда, γκολεµα ζγκραντα.
Κοίτα τώρα πώς αποκαλούν οι Βαρδαρίτες το µέγαρον. Γκολεµα ζγκραντα,
δηλαδή µεγάλο κτίριο το αποκαλούν. Βρε άνθρωποι του θεού η λέξη µέγαρον
είναι Ελληνική και Μακεδονική από την εποχή του Οµήρου. Με γκολεµα
ζγκραντα αντί µέγαρον, πώς να περάσετε για Μακεδόνες;
Στη Βουλγαρική γλώσσα το µέγαρον λέγεται, παροµοίως, голяма срада,
γκολιαµα σραντα.
Στη Σερβική γλώσσα το µέγαρον λέγεται, παροµοίως, велика зграда, βελικα
ζγκραντα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη µέγαρον απαντά βεβαίως στον Όµηρο. Π. χ.
(ὅππως κε µνηστῆρας ἀπώσεαι ἐκ µεγάροιο. Οδύσσεια, α 270).
(ἂψ ἴτω ἐς µέγαρον πατρὸς µέγα δυναµένοιο· Οδύσσεια, α 276).
(ἐς µέγαρον καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται. Οδύσσεια, α 416).
ΜΕΓΙΣΤΟΣ, µέγιστος, (υπερθετικός βαθµός του επιθέτου ο µέγας, η µεγάλη,
το µέγα, ο µείζων, η µείζων, το µείζον, ο µέγιστος η µεγίστη, το µέγιστον). Σιγά
να µην έχουν οι Βαρδαρίτες στη γλώσσα τους το επίθετο ο µέγας στον
υπερθετικό βαθµό και σιγά µην ξέρουν τα παραθετικά του.
Στα Βαρδαρίτικα το επίθετο µέγιστος λέγεται
максимум, µαξιµουµ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη µέγιστον είναι, επίσης, максимум, µαξιµουµ.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη µέγιστον είναι, επίσης,
мáксимум, µάξιµουµ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη µέγιστος είναι най голям, ναϊ γκολγιαµ και
най велик, ναϊ βελικ.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό επίθετο µέγιστος απαντά στον Όµηρο και στα
τρία γένη και στους τρεις βαθµούς. Π. χ.
0 (  3..I40  24Οδύσσεια, β 314).
U/5  !#  J#2  #[Οδύσσεια, δ 846).
A`+/ # -)*,2 G!Οδύσσεια, ε 320).
(νῦν δ᾽ αὖ καὶ πολὺ µεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα. Οδύσσεια, β 48).
(ἀντίθεον Πολύφηµον, ὅου κράτος ἐστὶ µέγιστον.
Οδύσσεια, α 70).
 0 0%  )* +#  $/5!Οδύσσεια, ι 264).
ΜΕΛΕΤΑΝ, µελετάν, (Απαρ. του µελετώ), µελετώ.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα µελετώ λέγεται изучувам, ιζουτσουβαµ, проучувам,
προουτσουβαµ. Όταν αντί να λες Ελληνικά και Μακεδονικά µελετώ, λες τα
Βαρδαρίτικα Σερβοβουλγαρικά изучувам, ιζουτσουβαµ, ή проучувам,
προουτσουβαµ, πώς στο καλό να είσαι Μακεδόνας; Στη Βουλγαρική γλώσσα
το ρήµα µελετώ είναι, επίσης, проучвам, προουτσβαµ και изследвам,
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ιζσλεντβαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα µελετώ είναι, επίσης, проучавати,
προουτσαβατι και учити, ουτσιτι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα µελετώ είναι, επίσης, изучáть, ιζουτσάτι.
ΜΕΤΑ, µετά.
Στα Βαρδαρίτικα η πρόθεση µετά λέγεται по, πο. Η Βαρδαρίτικη λέξη по, πο,
βεβαίως δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η πρόθεση µετά λέγεται
после, ποσλε.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η πρόθεση µετά λέγεται после, ποσλε.
Η κύρια πρόθεση µετά, όπως ακριβώς υπάρχει στις Μακεδονικές επιγραφές,
υπάρχει αυτούσια και στον Όµηρο. Π. χ.
(καὶ µετὰ οἷσι φίλοισι. θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες. Οδύσσεια, α 19).
(τὼ δ᾽ ἕως µέν ῥ᾽ ἐπέτοντο µετὰ πνοιῇς ἀνέµοιο. Οδύσσεια, β 148).

Οδύσσεια, γ 168).
Z`E E  29#5B,   4
ΜΕΤΟΙΚΟΣ, µέτοικος, ο µετανάστης.
Στα Βαρδαρίτικα ο µετοικος λέγεται преселник, πρεσελνικ, емигрант,
εµιγκραντ. (µέτοικος = µετά+οικώ). Οι λέξεις αυτές, βεβαίως, δεν υπάρχουν
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο µετανάστης λέγεται, παροµοίως, исељеник, ισελιενικ
και емигрант, εµιγκραντ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο µετανάστης λέγεται, παροµοίως, емигрант,
εµιγκραντ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο µετανάστης λέγεται, παροµοίως, переселéнец,
περεσελένετς και эмигрáнт, εµιγκράντ.
Τώρα, το ότι η Αγγλική λέξη emigrant θα µετατρεπόταν από τους Βαρδαρίτες
σε Μακεδονική, µόνο οι γείτονές µας οι Βαρδαρίτες µπορούν να εξηγήσουν
πώς γίνεται. Όπως και να το πεις όµως, όσο επιεικής και να θέλεις να είσαι,
είναι το λιγότερο ανόητο, να λέει κανείς ότι οι λέξεις преселник, πρεσελνικ και
емигрант, εµιγκραντ είναι Μακεδονικές.
Οι Ελληνικές και Μακεδονικές λέξεις µετά και οίκος, εκ των οποίων η λέξη
µέτοικος, απαντούν στον Όµηρο.
(ἐς Τεµέσην µετὰ χαλκόν, ἄγω δ᾽ αἴθωνα σίδηρον. Οδύσσεια, α 184).
 /2%]$B@-/S$*#/+8  T 5Οδύσσεια, ρ 455).
ΜΗΝ, µην, µήνας.
Στα Βαρδαρίτικα ο µην λέγεται месец, µεσετς. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει στον
Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο µήνας λέγεται, παροµοίως, месец, µεσετς.
Στη Σερβική γλώσσα ο µήνας λέγεται, παροµοίως,
месец, µεσετς.
Στη Ρωσική γλώσσα ο µήνας λέγεται, παροµοίως,
мéсяц, µέσγιατς.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ο µην (του µηνός), ο µήνας, απαντά στον
Όµηρο. Π. χ.
  5  #4*. D6 /Οδύσσεια, κzxj
 0E 5     0  /  # Οδύσσεια, ξ{gj
ΜΗΤΗΡ, µήτηρ, µητέρα.
Στα Βαρδαρίτικα η µητέρα λέγεται мајка, µαγικα. Η λέξη мајка, µαγικα, δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές. Οι Βαρδαρίτες
δεν έχουν φυσικά στη Σερβοβουλγαρική γλώσσα τους υγρόληκτα
συγκοπτόµενα ουσιαστικά.
Στη Σερβική γλώσσα η µήτηρ, η µητέρα, λέγεται, παροµοίως, мајка, µαγικα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η µήτηρ, η µητέρα, λέγεται, παροµοίως, майка,
µαγικα.
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Στη Ρωσική γλώσσα η µήτηρ, η µητέρα, λέγεται мать, µατι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη µήτηρ, η µητέρα, απαντά αυτούσια στον
Όµηρο. Π. χ.
(µήτηρ µέν τέ µέ φησι τοῦ ἔµµεναι, αὐτὰρ ἐγώ γε. Οδύσσεια, α 215).
(µητρὸς ἐµῆς µνηστῆρες ὑπέρβιον ὕβριν ἔχοντες, Οδύσσεια, α 368).

(k /   58+ <//#Οδύσσεια, β 373).
ΜΙΜΝΗΣΚΕΣΘΑΙ, µιµνήσκεσθαι, (Απαρ. του µιµνήσκοµαι), ενθυµούµαι.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα ενθυµούµαι λέγεται се сеќавам, σε σετσαβαµ, се
помнам, σε ποµναµ, си споменувам, σι σποµενουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν
υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα ενθυµούµαι, λέγεται, παροµοίως, сећати се,
σεντζατι σε, και памтити, παµτιτι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα ενθυµούµαι, λέγεται, παροµοίως, помня,
пοµνγια.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα ενθυµούµαι, λέγεται, παροµοίως, пóмнить,
пοµνιτι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα µιµνήσκοµαι απαντά αυτούσιο στον
Όµηρο. Π. χ.
/   ( $* 9+// 5 Οδύσσεια, γ 142).
 0%+B   ( D*+Οδύσσεια, ο 54).
ΜΝΕΙΑ, µνεία, (υπόµνηση).
Στα Βαρδαρίτικα η µνεία λέγεται потсетување, ποτσετουβανιε, присетување,
πρισετουβανιε. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν φυσικά ούτε στον Όµηρο, ούτε
σε Ελληνικές επιγραφές.
90 # *5 #E$5/* 6 Οδύσσεια, γ 101).

 5$*5# Z#^2 ;$$5YΟδύσσεια, γ 103).
ΜΝΗΜΗ, µνήµη.
Στα Βαρδαρίτικα η µνήµη λέγεται памет, παµετ. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η µνήµη είναι, επίσης, памет, παµετ.
Στη Ρωσική γλώσσα η µνήµη είναι, παροµοίως, пáмять, πάµγιατι.
Στη Σερβική γλώσσα η µνήµη είναι, сећање, σεντζανιε και меморија,
µεµοριγια.
ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΝ, µνηµονεύειν, (Απαρ. του µνηµονεύω).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα µνηµονεύω λέγεται паметам, παµεταµ. Η λέξη αυτή
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα µνηµονεύω είναι сећати, σεντζατι και
спомињати, σποµινιατι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα µνηµονεύω είναι споменавам,
σποµεναβαµ.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα µνηµονεύω είναι упоминáть, ουποµινάτι και
поминáть, ποµινάτι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη µνηµοσύνη απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
  ' #J*#*, s # % /4Ιλιάς, Θ 181).
ΜΟΙΡΗ, µοίρη, µοίρα.
Στα Βαρδαρίτικα η µοίρα λέγεται
дел, ντελ, степен, στεπεν, судбина,
σουντµπινα. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν φυσικά ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα η µοίρα είναι дóля, ντόλγια, παρόµοια µε τη λέξη дел,
ντελ.
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Στη Σερβική γλώσσα η µοίρα είναι, παροµοίως, степен, στεπεν και судбина,
σουντµπινα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η µοίρα είναι съдба, σντµπα, παρόµοια µε τη λέξη
судбина, σουντµπινα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη µοίρα απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(  //+ # 5$#  Οδύσσεια, γ 66).

(  D  J 4 A  6 Οδύσσεια, θ 470).
ΝΑΟΣ, ναός.
Στα Βαρδαρίτικα ο ναός λέγεται црква, τσρκβα, храм, χραµ, ветилиште,
βετιλιστε. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε
Ελληνικές επιγραφές.
Η ίδια λέξη црква, τσρκβα, για την εκκλησία είναι και στα Σερβικά.
Η ίδια λέξη църква, τσρκβα, για την εκκλησία είναι και στα Βουλγάρικα.
Στη Ρωσική γλώσσα, επίσης, η λέξη εκκλησία λέγεται, цéрковь, τσέρκοβι.
Η Βαρδαρίτικη λέξη црква, τσρκβα, για το ναό (η λέξη ναός προέρχεται από
το ρήµα ναίω που σηµαίνει κατοικώ), την εκκλησία, µοιάζει περισσότερο µε
την Αγγλική church, παρά µε την Ελληνική Μακεδονική ναός.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ναίω απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
(νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ᾽ ἐν δώµατα ναίει. Οδύσσεια, α 51).
 " k*#[J# 35 
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Οδύσσεια, δ 798).

(J $.2   #,Οδύσσεια, µ 85).
ΝΕΟΣ, νέος, (νέος, νεώτερος, νεώτατος).
Στα Βαρδαρίτικα το επίθετο νέος λέγεται нов, νοβ, млад, µλαντ. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Ελληνικές Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το επίθετο νέος είναι нов, νοβ και млад, µλαντ.
Στη Σερβική γλώσσα το επίθετο νέος είναι
нови, νοβι και млад, µλαντ.
Στη Ρωσική γλώσσα το επίθετο νέος είναι нóвый, νόβιι και молодóй,
µολοντόϊ.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό επίθετο νέος απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
LE   9@ * % / 53/#;Οδύσσεια, α 29).
LE   *# .*&#$//#.

Οδύσσεια, α 175).

* .$ #+Y|+8 L E*#5! Οδύσσεια, β 293).

$! %6  I 3<  8 Οδύσσεια, γ 318).
ΝΟΜΗ, νοµή.
Στα Βαρδαρίτικα η νοµή λέγεται паша, πασα, пасиште, πασιστε. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Ελληνικές
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα η νοµή είναι пáстбище, πάστµπιστε.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα βόσκω, από το οποίο η λέξη βοσκή, η
νοµή, είναι паса, πασα.
Στη Σερβική γλώσσα η βοσκή, η νοµή, είναι επίσης, паша, πασα και
испаша, ισπασα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη νοµεύς ως και το ρήµα νοµεύω απαντούν
στον Όµηρο. Π. χ.
Οδύσσεια, δ 413).
 B#$ //8/#  7b*&/#<4 7
X/* #   5#  ' Οδύσσεια, ι 336).
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,E   4, I%   ' !Οδύσσεια, κ 85).
5#$ [/#  7 "*4/+ 3 1Ιλιάς, Ο 632).
ΝΕΩΤΕΡΟΣ, νεώτερος. (συγκριτικός βαθµός του επιθέτου νέος. (Νέος,
νεώτερος, νεώτατος).
Οι Βαρδαρίτικες λέξεις нов, νοβ, млад, µλαντ, για το επίθετο νέος, δεν
υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Ελληνικές επιγραφές.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό επίθετο νέος απαντά και στο συγκριτικό και στον
υπερθετικό βαθµό στον Όµηρο. Π. χ.
I!/7%6% # 8 ! %6J #%Ιλιάς, Φ 439).
  !*9 ]/7  % .+ # }Οδύσσεια, σ 31).
 5 # "*4J/#  % .+/#Οδύσσεια, σ 52).

(ἀλλὰ πίθεσθ᾿· ἄµφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐµεῖο·
Ιλιάς, Α 259).
(ἥ τις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀµφιπέληται.
Οδύσσεια, α 352).
ΝΟΥΣΟΣ, νούσος.
Στα Βαρδαρίτικα η νούσος, η νόσος, λέγεται болест, µπολεστ. Η λέξη αυτή
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Ελληνικές Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η νόσος, είναι επίσης, болест, µπολεστ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η νόσος, είναι επίσης, болест, µπολεστ.
Στη Ρωσική γλώσσα η νόσος είναι болéзньст, µπολέζνισι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη νόσος, νούσος, απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
( /$*./%* # # /#  /#!Οδύσσεια, ο 408).
( / % "*4J/#t#,%+  /#Οδύσσεια, ι 411).

(νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί, Ιλιάς, Α 10).
ΝΥΜΦΗ, νύµφη, νύφη.
Στα Βαρδαρίτικα η νύφη λέγεται невеста, νεβεστα. Βέβαια άλλο οι Νύµφες
και άλλο η νύφη. Αλλά πού και πώς να βρουν Νύµφες οι ΒαρδαρίτεςΣκοπιανοί;
Στη Ρωσική γλώσσα η νύφη είναι, επίσης, невéста, νεβέστα και невéстка,
νεβεστκα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη νύµφη απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
(νύµφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων.
Οδύσσεια, α 14).
(πᾶσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δέ µιν τέκε νύµφη, Οδύσσεια, α 71).
(νύµφῃ ἐυπλοκάµῳ εἴπῃ νηµερτέα βουλήν,
Οδύσσεια, α 86).
Ο∆ΥΝΗ, οδύνη.
Στα Βαρδαρίτικα η οδύνη λέγεται болка, µπολκα. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει
ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Ελληνικές Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η οδύνη είναι, επίσης, бол, µπολ, туга, τουγκα και
жалост ζαλοστ.
Στη Ρωσική γλώσσα η οδύνη είναι, επίσης, боль, µπολι, мýка, µούκα και
страдáние, στραντάνιε.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη οδύνη απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
(οἴχετ᾽ ἄιστος ἄπυστος, ἐµοὶ δ᾽ ὀδύνας τε γόους τε.
Οδύσσεια, α 242).
J/K' !,EK $ / *2/  VΙλιάς, Λ 848).
ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ, οικογενής, (οίκος + γενής), οίκος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη οίκος λέγεται куќа, κουτσα, дом, ντοµ και το ρήµα
γεννώ, раѓам, ραγκαµ, снесувам, σνεσουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν
ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
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Οι Ελληνικές Μακεδονικές λέξεις οίκος και γεννώ (-γενής) υπάρχουν στον
Όµηρο. Π. χ.
(τόσσοι µητέρ᾽ ἐµὴν µνῶνται, τρύχουσι δὲ οἶκον. Οδύσσεια, α 248).
 #   /7+ .2BΟδύσσεια, β 352).

(οὐ µέν τοι γενεήν γε θεοὶ νώνυµνον ὀπίσσω.
Οδύσσεια, α 222).
ΟΙΚΤΡΟΣ, οικτρός.
Στα Βαρδαρίτικα ο οικτρός λέγεται жален, ζαλεν, клет, κλετ. Οι λέξεις αυτές
δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές
επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο οικτρός είναι
жалостан, ζαλοσταν.
Στη Ρωσική γλώσσα ο οικτρός είναι
жáлост, ζαλοστ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο οικτρός είναι жалък, ζαλικ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη οικτρός απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
J*,/ / /#<%4Ιλιάς, Λ 242).
@Z   !*. E Y.#2#^ Οδύσσεια, δi{xj
J  D /k*'#+ # %Οδύσσεια, λzg{j
ΟΜΟΓΝΩΜΕΙΝ, οµογνωµείν, (Απαρ. του οµογνωµώ, έχω όµοια γνώµη µε
κάποιον, την ίδια γνώµη), όµοιος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη όµοιος λέγεται еднаков, εντνακοβ, соодветен,
σοοντβετεν, και η γνώµη мислење, µισλενιε, мнение, µνενιε. (οµογνωµώ=
συµφωνώ, согласен сум, σογκλασεν σουµ).
Στη Βουλγαρική γλώσσα η γνώµη λέγεται, επίσης, мнение, µνενιε.
Στη Ρωσική γλώσσα η γνώµη λέγεται, επίσης,
мнéние, µνένιε.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη όµοιος απαντά στον Όµηρο.
J "5* #; 4<#IΟδύσσεια, γ 120j
J/ 5 !*0 #%6U#9 /; 6Οδύσσεια, τ 240j
ΟΜΟΥ, οµού, µαζί.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη οµού, µαζί, λέγεται заедно, ζαεντνο. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη µαζί λέγεται επίσης, заедно, ζαεντνο.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη µαζί λέγεται παροµοίως, заједно, ζαγιεντνο.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη οµού απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
  $5J /; /+* Οδύσσεια, µ 178).
(εἰ δὴ ὁµοῦ πόλεµός τε δαµᾷ καὶ λοιµὸς Ἀχαιούς· Ιλιάς, Α 61).
ΟΝΑΡ, όναρ, το όνειρο.
Στα Βαρδαρίτικα το όνειρο λέγεται сон, σον, мечта, µετστα. Οι λέξεις, αυτές
δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές
επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα το όνειρο λέγεται, επίσης,
сон, σον.
Στη Σερβική γλώσσα το όνειρο λέγεται, παροµοίως,
сан, σαν.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το όνειρο λέγεται, επίσης, сън, σαν και мечта,
µετστα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη όναρ απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
 L a*$/( #/  J/#Οδύσσεια, τ 547j
(ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ᾿ ὄναρ ἐκ ∆ιός ἐστιν.
Ιλιάς, Α 63).
$*. $ +L J#a*D Οδύσσεια, υ 90j
ΟΝΟΜΑ, όνοµα.
Στα Βαρδαρίτικα το όνοµα λέγεται име, ιµε. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε
στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το όνοµα λέγεται, επίσης, име, ιµε.
Στη Σερβική γλώσσα το όνοµα λέγεται, επίσης,
име, ιµε.
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Στη Ρωσική γλώσσα το όνοµα λέγεται, επίσης, и’мя, ιµια και имени’ны,
ιµενίνι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη όνοµα απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
0 L  *9 </ #k .)Οδύσσεια, ι 16j
O24`34L  6$%& #Οδύσσεια, ι 364j
fN#$ 5%L  !fN# #</ /#Οδύσσεια, ι 366j
I/  # 5B4$ 4  #G  9Οδύσσεια, ζ 194j
ΟΡΟΣ, όρος, βουνό.
Στα Βαρδαρίτικα το όρος λέγεται планина, πλανινα. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει
ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το όρος λέγεται, επίσης, планина, πλανινα.
Στη Σερβική γλώσσα το όρος λέγεται, επίσης,
планина, πλανινα, гора,
γκορα και брдо, µπρντο.
Στη Ρωσική γλώσσα το όρος λέγεται гора, γκορα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη όρος, ούρος, απαντά αυτούσια στον Όµηρο.
Π. χ.
 H*5L*# #2`8Οδύσσεια, ν 183j
Do!3*7 L* / #  a8Οδύσσεια, τ 431j
#*6* /.* #+!  G 6.ad#e, Ν 18j
9 / 0* $G  J* #<!d#e, ∆ 455j
ΟΣΙΟΣ, όσιος.
Στα Βαρδαρίτικα ο όσιος λέγεται свет, σβετ, осветен, οσβετεν. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο όσιος λέγεται, свети, σβετι.
Στη Ρωσική γλώσσα ο όσιος λέγεται, святóй, σβγιατόϊ.
ΟΥΡΑΝΟΣ, ουρανός.
Στα Βαρδαρίτικα ο ουρανός λέγεται небо, νεµπο. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει
ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο ουρανός λέγεται, επίσης, небо, νεµπο.
Στη Ρωσική γλώσσα ο ουρανός λέγεται, επίσης, нéбо, νέµπο.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο ουρανός λέγεται,
небе, νεµπε.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ουρανός απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(µακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀµφὶς ἔχουσιν. Οδύσσεια, α 54j
 +#,J  D  7J /#Οδύσσεια, τ 40j
 %+$/*D // Οδύσσεια, υ 113j
ΠΑΙ∆ΑΡΙΟΝ, παιδάριον, (µικρό παιδί), µικρός.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη παιδάριον λέγεται малечок, µαλετσοκ, кус, κους,
παιδί, дете, ντετε. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε
φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
ΠΑΙΣ, παις, παιδί.
Στα Βαρδαρίτικα ο παις, το παιδί, λέγεται дете, ντετε. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το παιδί λέγεται, επίσης, дете, ντετε.
Στη Σερβική γλώσσα το παιδί λέγεται, επίσης,
дете, ντετε.
Στη Ρωσική γλώσσα το παιδί λέγεται,
дитя’, ντιτγιά.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη παις απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ µέγα κλέος ἤρατ᾽ ὀπίσσω.
Οδύσσεια, α 240j
!! 5Y!* +   5$/#Οδύσσεια, τ 404j
J #!  #!$.%+ # % /#Οδύσσεια, υ 214j
 CY$H Y / !$ Οδύσσεια, χ 358j
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΑΙ, παραδιδόναι, (Απαρ. του παραδίδωµι), παραδίδω,
παραδίνω.
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Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα παραδίνω λέγεται
предавам, πρενταβαµ,
врачувам, βρατσουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο,
ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα παραδίνω είναι, επίσης, предавам,
πρενταβαµ και преподавам, πρεπονταβαµ.
Για να µην τρελαθούµε εντελώς, το ρήµα παραδίνω λέγεται στη Βουλγαρική
γλώσσα
предавам, πρενταβαµ. Το ίδιο предавам, πρενταβαµ, ένα
χιλιόµετρο δυτικά από τα σύνορα Βουλγαρίας - Βαρδαρίας λέγεται
Μακεδονικά; Βαρδαρίτες γείτονες µην ξεφτιλίζεστε άλλο. Σας πήραµε είδηση.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα παραδίνω είναι, παροµοίως предати, πρεντατι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα παραδίνω είναι передавáть, περενταβάτι.
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΝ, παραµένειν, (Απαρ. του παραµένω), (παρά+µένω), µένω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα παραµένω, µένω, λέγεται останувам, οστανουβαµ,
престојувам, πρεστογιουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον
Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα παραµένω, µένω, είναι оставям, οσταβγιαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα παραµένω, µένω, είναι остати, οστατι και
наставити, νασταβιτι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα παραµένω, µένω, απαντά αυτούσιο στον
Όµηρο. Π. χ.
U%54!  $*.  J*+!Ιλιάς, Λ 402).
/S+/#($, #/# J% #  !Ιλιάς, Ζ 126).
J * E#  *+ t#,k//3 /#Ιλιάς, Ξ 286).
ΠΑΡΑΣΦΑΛΛΕΙΝ, παρασφάλλειν, (Απαρ. του παρασφάλλω), παρά+
σφάλλω, σφάλλω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα σφάλλω λέγεται грешам, γκρεσαµ, збркувам,
ζµπρκουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε
Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα σφάλλω είναι, παροµοίως, греша, γκρεσα.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα σφάλλω είναι, παροµοίως, грешити, γκρεσιτι
και погрешити, πογκρεσιτι.
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΝ, παραχωρείν, (Απαρ. του παραχωρώ), παραχωρώ.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα παραχωρώ λέγεται отстапувам, οτσταπουβαµ,
префрлам, πρεφρλαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε
φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα παραχωρώ είναι предоставям,
πρεντοσταβγιαµ.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα παραχωρώ είναι предоставля’ть,
πρεντοσταβλγιάτι, уступáть, ουστουπάτι και передавáть, περενταβάτι.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα παραχωρώ είναι уступити, ουστουπιτι,
допустити, ντοπουστιτι, попустити, ποπουστιτι.
ΠΑΤΗΡ, πατήρ, (πατέρας).
Στα Βαρδαρίτικα ο πατήρ λέγεται татко, τατκο. (Πιθανότατα προέρχεται από
το σανσκριτικό tatas).
Όταν γράφονταν οι επιγραφές στη Μακεδονία, οι Σλάβοι δεν είχαν έλθει
ακόµη στην Ελληνική χερσόνησο και δεν ήξεραν ακόµη να γράφουν και να
διαβάζουν. Έχει δει ποτέ κανείς Βαρδαρίτικη-Σκοπιανική επιγραφή πριν το
900 µετά Χριστόν;
Στη Σερβική γλώσσα ο πατήρ, ο πατέρας, είναι отац, οτατς.
Στη Ρωσική γλώσσα ο πατήρ, ο πατέρας, είναι отéц, οτέτς.
Η λέξη πατήρ είναι Ελληνική και Μακεδονική και υπάρχει στον Όµηρο σε όλες
τις πτώσεις. Π. χ.
(τοῖσι δὲ µύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
Οδύσσεια, α 28j
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(νόστον πευσόµενον πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσῃ, Οδύσσεια, α 94j
*0 #%+ #* G  #!*  #Οδύσσεια, β 276j
C%#/  #( ! ,JΟδύσσεια, γ 198j
¡%+0! .U5._*  Οδύσσεια, δ 341j
.!  +     ?#)Οδύσσεια, δ 94j
ΠΕ∆ΙΟΝ, πεδίον.
Στα Βαρδαρίτικα το πεδίον λέγεται поле, πολε, рамнина, ραµνινα. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το πεδίον είναι поле, πολε και равнина, ραβνινα.
Στη Σερβική γλώσσα το πεδίον είναι поље, πολιε και равнина, ραβνινα.
Στη Ρωσική γλώσσα το πεδίον είναι пóле, πόλε και равни’на, ραβνίνα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη πεδίον απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
I%GE!  $*. 0C4k +#/Οδύσσεια, γ zg{j
5 $! %X6I/    5#Οδύσσεια, γ 260j
. $! % *&// /#?#Οδύσσεια, υ 304j
ΠΕΙΡΑΝ, πειράν, (Απαρ. του πειράω-ώ, -ώµαι), αποκτώ πείρα, δοκιµάζω,
πειράζω, πείρα, опит, οπιτ).
Η Βαρδαρίτικη λέξη, опит, οπιτ, δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά
σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η πείρα λέγεται, επίσης, опит, οπιτ και το ρήµα
πειρώµαι, прóбовать.
Στη Ρωσική γλώσσα η πείρα λέγεται óпыт, όπιτ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη πειρώµαι απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
B ! 8 .$ 4I Οδύσσεια, φ {h¢j
Sc #+* &! 5 !  $ 2 Οδύσσεια, φ {hzj
ΠΕΝΗΣ, πένης, πτωχός.
Στα Βαρδαρίτικα ο πένης, ο πτωχός, λέγεται беден, µπεντεν, сиромашен,
σιροµασεν. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο πένης, ο πτωχός, λέγεται, επίσης, бедан, µπενταν και
сиромашан, σιροµασαν.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο πένης, ο πτωχός, λέγεται, επίσης, беден, µπεντεν.
Στη Ρωσική γλώσσα ο πένης, ο πτωχός, λέγεται бедня’к, µπεντνγιάκ.
ΠΕΝΘΟΣ, πένθος.
Στα Βαρδαρίτικα το πένθος λέγεται длабока, ντλαµποκα, жалост, ζαλοστ. Οι
λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το πένθος λέγεται, επίσης, жалост, ζαλοστ και туга,
τουγκα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το πένθος λέγεται, траур, τραουρ.
Στη Ρωσική γλώσσα το πένθος λέγεται,
трáур, τράουρ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη πένθος απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(τείρει, ἐπεί µε µάλιστα καθίκετο πένθος ἄλαστον. Οδύσσεια, α 342).

Οδύσσεια, ζ 169).
% 24T`/#!*, !  +# 9
ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΣΘΑΙ, περιβάλλεσθαι, (Απαρ. του περιβάλλοµαι), περιβάλλω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα περιβάλλω λέγεται оградувам, ογκραντουβαµ. Η
λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα περιβάλλω, είναι ограждам, ογκραζνταµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα περιβάλλω, είναι
окружити, οκρουζιτι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα περιβάλλω, είναι
окружáть, οκρουζατι.
Το Ελληνικό ρήµα περιβάλλω απαντά αυτούσιο στον Όµηρο. Π. χ.
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 +Y%</#!G%6! . T*Οδύσσεια, ο 17).
-! . -C 2/5 0Οδύσσεια, χ 148).
ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ, περίβλεπτος. ( περιβλέπω).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα περιβλέπω λέγεται, огледувам, ογκλεντουβαµ. Η
λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
ΠΙΣΤΙΣ, πίστις.
Στα Βαρδαρίτικα η πίστις λέγεται вера, βερα, религија, ρελιγκιγια. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η πίστις είναι, επίσης, вера, βερα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η πίστις είναι вяра, βιαρα και религия, ρελιγκιγια.
Η Βαρδαρίτικη λέξη религија, ρελιγκιγια, για την πίστη, είναι παρόµοια µε την
Αγγλική religion.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη πιστός όπως και η λέξη άπιστος απαντούν
στον Όµηρο. Π. χ.
 .'5# * / &! X ! Οδύσσεια, ο 539).
, E/ %2 ! X !d#eΙλιάς, Ο 331).
 $2//#,  #3E!!Οδύσσεια, ξ 150).
ΠΛΑΞ, πλαξ, πλάκα.
Στα Βαρδαρίτικα η πλαξ, η πλάκα, λέγεται плоча, πλοτσα. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η πλαξ είναι επίσης, плоча, πλοτσα.
Στη Σερβική γλώσσα η πλαξ είναι επίσης,
плоча, πλοτσα.
Στη Ρωσική γλώσσα η πλαξ είναι
плóский, πλόσκιι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη πλαξ απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
5 $%1+# I . 5!3 9Οδύσσεια, τ 241).
5! $ %2 9Ιλιάς, Σ 480).
ΠΟΘΟΣ, πόθος.
Στα Βαρδαρίτικα ο πόθος λέγεται копнеж, κοπνεζ, желба, ζελµπα. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο πόθος λέγεται, επίσης, копнеж, κοπνεζ.
Στη Σερβική γλώσσα ο πόθος λέγεται жеља, ζελια.
Στη Ρωσική γλώσσα ο πόθος λέγεται желáние, ζελάνιε.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη πόθος απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
;     C K #!  E <4!Οδύσσεια, δ yxj
+/!/+<  5 # //0Οδύσσεια, λ 202j
ΠΟΙΕΙΝ, ποιείν, (Απαρ. του ποιέω-ώ), κάµνω, κάνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα ποιώ λέγεται вршам, βρσαµ, исполнувам,
ισπολνουβαµ, вредам, βρενταµ, чинам, τσιναµ, правам, πραβαµ. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές. (Το ρήµα правам, πραβαµ, µπορεί να θεωρήσει κανείς
ότι προέρχεται από το Ελληνικό ρήµα πράττω ή πράσσω).
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα ποιώ, κάνω, είναι върша, βρσα, правя,
πραβγια, струвам, στρουβαµ, позволено, ποζβολενο.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα ποιώ, κάνω, είναι правити, πραβιτι, радити,
ραντιτι, чинити, τσινιτι, стварати, στβαρατι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα ποιώ απαντά αυτούσιο στον Όµηρο. Π. χ.
!* 2#! . E #2 /#J Οδύσσεια, α 250).
!(  ( #%[*&#$/#.
Οδύσσεια, α 387).
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(ποιεῖτ᾽, αὐτὰρ σοί γε ποθὴν πολέος βιότοιο. Οδύσσεια, β 126).
ΠΟΛΙΣ, πόλις.
Στα Βαρδαρίτικα η πόλις λέγεται град, γκραντ. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε
στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η πόλις λέγεται, επίσης, град, γκραντ.
Στη Σερβική γλώσσα η πόλις λέγεται, επίσης,
град, γκραντ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη πόλις απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
5*3 9}*# #!L E ; Οδύσσεια, α 170).
A/%6 *  /#$*! #2`8Οδύσσεια, θ 511).
)`, E#X+!Οδύσσεια, ζ 263).
c#/ # % #k !  #2`#Οδύσσεια, θ yxj
ΠΟΛΙΤΕΙΑ, πολιτεία.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη πολιτεία λέγεται држава, ντρζαβα, кантон, καντον.
Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη πολιτεία είναι, επίσης,
држава, ντρζαβα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη πολιτεία είναι, επίσης, държава, ντρζαβα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη πόλις, από την οποία προέρχεται η λέξη
πολιτεία απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
A/%6 *  /#$*! #2`8Οδύσσεια, θ 511).
c$#<4 9 ! Οδύσσεια, ζ 3).
#/QR2#! N# &/
d#euzhj
ΠΟΣΙΣ, πόσις, (ο σύζυγος).
Στα Βαρδαρίτικα ο σύζυγος λέγεται сопруг, σοπρουγκ. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Η Μακεδονική επιγραφή που βρέθηκε στην Αιανή της Κοζάνης και ανάγεται
στο 2ο π.Χ. έγραφε: Α∆ΙΣΤΑΣ ΜΕΝΗ∆ΗΜΟΣ ΕΗΝ ΠΟΣΙΣ. Σηµαίνει ο
Μενέδηµος ήταν σύζυγος της Αδίστας. Άντε τώρα να καταλάβουν οι
Βαρδαρίτες ότι το ρήµα έην (µε ψιλή και οξεία) είναι ποιητικός τύπος αντί του
ήν (µε ψιλή και περισπωµένη), παρατατικού του ειµί.
Στα Βαρδαρίτικα ο σύζυγος λέγεται сопруг, σοπρουγκ, και η σύζυγος λέγεται
сопруга, σοπρουγκα.
Στη Σερβική γλώσσα ο σύζυγος λέγεται супруг, σουπρουγκ, και η σύζυγος
λέγεται супруга, σουπρουγκα.
Στη Ρωσική γλώσσα ο σύζυγος λέγεται супрýг, σουπρούγκ, και η σύζυγος
λέγεται супрýга, σουπρούγκα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο σύζυγος λέγεται съпруг, σαπρουγκ, και η σύζυγος
λέγεται съпруга, σαπρουγκα.
Παρ΄ όλο που τα Βαρδαρίτικα είναι Σερβοβουλγαρικά, όµοια µε τα άλλα
Σλαβικά, οι Βαρδαρίτες τα αποκαλούν Μακεδονικά. Σοβαρευτείτε λίγο βρε
γείτονες. Λίγη αξιοπρέπεια επιτέλους δεν έχετε; ∆εν είναι ωραίο να
ρεζιλεύεστε.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη πόσις, ο σύζυγος, απαντά στον Όµηρο.
$/* //#%  /###  ! A#.
Οδύσσεια, α 15).
J*# / 5 ! k  a* . Οδύσσεια, α 363).
:
5 ;%$* //#! $ #K/!
Οδύσσεια, δ 137).
ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ, πρεσβευτής.
Στα Βαρδαρίτικα ο πρεσβευτής λέγεται амбасадор, αµπασαντορ, дипломат,
ντιπλοµατ.
Στη Σερβική γλώσσα ο πρεσβευτής είναι, επίσης, амбасадор, αµπασαντορ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο πρεσβευτής είναι
посланик, ποσλανικ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο πρεσβευτής είναι, επίσης, послáнник, ποσλάννικ.
Οι Αγγλικές λέξεις ambassador και diplomat, που χρησιµοποιούν οι
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Βαρδαρίτες, πώς στο καλό µπορούν να λέγονται Μακεδονικές δηλαδή
Ελληνικές;
ΠΡΙΝ, πριν.
Στα Βαρδαρίτικα ο χρονικός σύνδεσµος πρίν λέγεται порано, πορανο, пред,
πρεντ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε
Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο χρονικός σύνδεσµος πρίν είναι преди, πρεντι.
Στη Σερβική γλώσσα ο χρονικός σύνδεσµος πρίν είναι
пре, πρε.
Στη Ρωσική γλώσσα ο χρονικός σύνδεσµος πρίν είναι прéжде, πρέζντε και
пéред, πέρεντ.
Ο Ελληνικός και Μακεδονικός χρονικός σύνδεσµος πρίν απαντά αυτούσιος
στον Όµηρο. Π. χ.
(οἳ νεµόµεσθ᾽ Ἰθάκην ἐυδείελον. ἀλλὰ πολὺ πρὶν. Οδύσσεια, β 167).
(οὐ γὰρ πρὶν παύσεσθαι ὀίοµαι υἷας Ἀχαιῶν.
Οδύσσεια, β 198).
$E! * *`!2/%6$  0Οδύσσεια, τ 291).
ΠΡΟΓΡΑΦΕΣΘΑΙ, προγράφεσθαι, (Απαρ. του προγράφοµαι), (προγραφή).
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη προγραφή λέγεται забрана, ζαµπρανα,
проскрипција, προσκριπτσιγια. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον
Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα η προγραφή είναι, επίσης, проскри’пция,
προσκρίπτσιγια.
Η Βαρδαρίτικη λέξη проскрипција, προσκριπτσιγια δεν είναι παρά η Αγγλική
proscription και φυσικά δεν είναι Μακεδονική λέξη.
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ, προεδρία. (πρό + έδρα).
Στα
Βαρδαρίτικα
η
προεδρία
λέγεται
претседателствување,
πρετσεντατελστβουβανιε. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει, φυσικά, ούτε στον Όµηρο,
ούτε σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη
Ρωσική
γλώσσα
η
προεδρία
είναι
председáтельство,
πρεντσεντάτελιστβο.
Στη
Βουλγαρική
γλώσσα
η
προεδρία
είναι
председателство,
πρεντσεντατελστβο.
Στη Σερβική γλώσσα η προεδρία είναι председање, πρεντσεντανιε.
Οι Ελληνικές και Μακεδονικές λέξεις πρό και έδρα, από τις οποίες προέρχεται
η λέξη προεδρία, απαντούν αυτούσιες στον Όµηρο. Π. χ.
(εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴποµεν ἡµεῖς, Οδύσσεια, α 37).
/ $*.#*,u  ! E2JB ; Οδύσσεια, α 385).
$  AJ/*/# # $X+/8Οδύσσεια, γ 7).
VB
 $'54 9I%5.A
Οδύσσεια, γ 31().
<
AB2 ..%, 3/ a 4 =
Οδύσσεια, γ 429).
ΠΡΟΣΜΕΝΕΙΝ, προσµένειν, (Απαρ. του προσµένω), προσµένω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα προσµένω λέγεται очекувам, οτσεκουβαµ. Η λέξη
αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές
επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα προσµένω είναι, παροµοίως, очаквам,
οτσακβαµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα προσµένω είναι чекати, τσεκατι και очекивати,
οτσεκιβατι.
ΠΡΟΣΤΙΜΟΝ, πρόστιµον.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη πρόστιµον λέγεται казна, καζνα. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη πρόστιµον είναι, επίσης, казна, καζνα.
Αφού η λέξη казна, καζνα είναι Σερβική, πώς είναι δυνατόν ένα χιλιόµετρο
νότια από τα σύνορα Σερβίας-Βαρδαρίας να είναι Μακεδονική;
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ΣΕΒΑΣΤΗ, σεβαστή.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη σεβαστή λέγεται убажен, ουµπαζεν, почитуван,
ποτσιτουβαν. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε
Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη σεβαστός είναι уважаем, ουβαζαεµ και
почитаем, ποτσιταεµ.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη σεβαστός είναι почтéнный, ποτστέννιι και
уважáемый, ουβαζάεµιι.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη σεβαστός είναι поштован, ποστοβαν.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη σεβαστή απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
5 J% $//#! .J#3/ 4Οδύσσεια, γ 123).
ΣΗΜΑ, σήµα.
Στα Βαρδαρίτικα το σήµα λέγεται знак, ζνακ, значка, ζνατσκα, белег,
µπελεγκ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε
Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το σήµα είναι, επίσης, знак, ζνακ και белег,
µπελεγκ.
Στη Σερβική γλώσσα το σήµα είναι, επίσης, знак, ζνακ και значка, ζνατσκα.
Στη Ρωσική γλώσσα το σήµα είναι, επίσης, знак, ζνακ.
Αφού η λέξη знак, ζνακ, είναι Σλαβική (Βουλγαρική, Σερβική και Ρωσική),
πώς µπορεί να είναι και Μακεδονική, δηλαδή Ελληνική; Φίλοι Βαρδαρίτες
ξυπνείστε και αποδεχτείτε την αλήθεια. ∆εν είστε Μακεδόνες.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη σήµα απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
 6 2#5 *6( r Ιλιάς, Κ 415).
* 3  0#.$*. sB#Οδύσσεια, α 291).
*   24.$*. sB4Οδύσσεια, β 222).
ΣΟΦΟΣ, σοφός.
Στα Βαρδαρίτικα ο σοφός λέγεται мудар, µουνταρ, учен, ουτσεν. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο σοφός είναι επίσης, мудар, µουνταρ και учен, ουτσεν.
Στη Ρωσική γλώσσα ο σοφός είναι επίσης, мýдрый, µούντριι και учёный.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο σοφός είναι мъдър, µνταρ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη σοφία απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
N3 [)*  /28/#U<Ιλιάς, Ο 412).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, στέφανος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη στέφανος λέγεται венец, βενετς, обрач, οµπρατς. Οι
λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη στέφανος και το ρήµα στεφανώ απαντούν
στον Όµηρο. Π. χ.
 _  #   -U  5Οδύσσεια, θ 267).
 #<£*.E*+8 $  Ιλιάς, Ε 739).
 )*,  + 2  E%Ιλιάς, Η 12).
ΣΤΗΛΗ, στήλη.
Στα Βαρδαρίτικα η στήλη λέγεται столб, στολµπ, колона, κολώνα. Η λέξη
столб, στολµπ, δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές. Όσο για την λέξη колона, κολώνα, δεν είναι παρά η
απόδοση στη Βαρδαρίτικη της Ελληνικής λέξης κολώνα.
Στη Ρωσική γλώσσα η στήλη είναι, επίσης, столб, στολµπ και колона,
κολονα.
Στη Σερβική γλώσσα η στήλη είναι
стуб, στουµπ και стубац, στουµπατς.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η στήλη είναι стълб, στλµπ και колона, κολονα.
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Οι Ελληνικές και Μακεδονικές λέξες στήλη και κολώνα απαντούν στον Όµηρο.
Π. χ.
2 2.$*.( $2/Οδύσσεια, µ 14).
v( #J* ;$*.2YΙλιάς, Ρ 434).

* ¤5.U/5 J8 Ιλιάς, Λ 757).
ΣΤΡΑΤΕΥΕΣΘΑΙ, στρατεύεσθαι, (Απαρ. του στρατεύοµαι), στρατεύοµαι,
πηγαίνω στο στρατό.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα στρατεύοµαι λέγεται мобилизиран или служам во
армијата, µοµπιλιζιραν ιλι σλουζαµ βο αρµιγιατα. Η Βαρδαρίτικη λέξη
армијата, δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη στρατός απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
2U%54 ,3+4Οδύσσεια, ω 81).
(ἠέ τιν᾽ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχοµένοιο, Οδύσσεια, β 30).
@28/# LE4 o9Ιλιάς, ∆ 76).
C# 67t9 3+4Οδύσσεια, λ 559).
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΝ, στρατηγείν, (Απαρ. του στρατηγώ), στρατηγώ=διοικώ, οδηγώ
το στρατό, άγω το στρατό, στρατός.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη στρατός λέγεται армија, αρµιγια, και το ρήµα άγω,
είναι возам, βοζαµ, водам, βονταµ, барам, µπαραµ, упатувам, ουπατουβαµ.
Η Βαρδαρίτικα λέξη армија, αρµιγια, δεν είναι παρά η Αγγλική army.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη στρατός απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
2U%54 ,3+4Οδύσσεια, ω 81).
  $1 V T4!6$,Οδύσσεια, υ 89).
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, στρατιώτης.
Στα Βαρδαρίτικα ο στρατιώτης λέγεται војник, βογινικ. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη στρατιώτης λέγεται, επίσης, војник, βογινικ.
Πώς γίνεται η Σλαβική Σερβική λέξη војник, βογινικ, για τον στρατιώτη, να
λέγεται στη Βαρδαρία Μακεδονική; Αυτό δεν είναι παρανοϊκό;
Στη Βουλγαρική γλώσσα o στρατιώτης λέγεται, παροµοίως, войник, βοϊνικ.
Στη Ρωσική γλώσσα ο στρατιώτης λέγεται, παροµοίως, вóйн, βόϊν.
Μετά από όλα αυτά είναι δυνατόν να ανεχθεί κανείς άλλο την προπαγάνδα και
το οφθαλµοφανές ψέµα;
ΣΥΜΒΙΟΣ, σύµβιος, (συν + βίος), ο σύζυγος.
Στα Βαρδαρίτικα ο σύµβιος, ο σύζυγος, λέγεται сопруг, σοπρουγκ και η
σύζυγος, η συµβία, λέγεται сопруга, σοπρουγκα.
Στη Σερβική γλώσσα ο σύζυγος, λέγεται супруг, σουπρουγκ και η σύζυγος, η
συµβία, λέγεται супруга, σουπρουγκα.
Στη Ρωσική γλώσσα ο σύζυγος, λέγεται супрýг, σουπρούγκ και η σύζυγος,
λέγεται супрýга, σουπρούγκα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο σύζυγος, λέγεται съпруг, σαπρουγκ και η σύζυγος,
η συµβία, λέγεται съпруга, σαπρουγκα.
Παρ΄ όλο που τα Βαρδαρίτικα είναι Σερβοβουλγαρικά, όµοια µε τα άλλα
Σλαβικά, οι Βαρδαρίτες τα αποκαλούν Μακεδονικά. Σοβαρευτείτε λίγο βρε
γείτονες. Λίγη αξιοπρέπεια επιτέλους δεν έχετε; ∆εν είναι ωραίο να
ρεζιλεύεστε.
ΣΥΝ, σύν.
Στα Βαρδαρίτικα η πρόθεση σύν λέγεται плус, πλους και со, σο. Οι λέξεις
плус, πλους και со, σο δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε
Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Η Βαρδαρίτικη λέξη плус, πλους δεν είναι Ελληνική και συνεπώς δεν είναι
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Μακεδονική. Αφού είναι εµφανές ότι είναι η Αγγλική plus µε το ίδιο βεβαίως
νόηµα.
Στη Σερβική γλώσσα η πρόθεση σύν λέγεται, παροµοίως, плус, πλους.
Στη Ρωσική γλώσσα η πρόθεση σύν λέγεται, παροµοίως, плюс, πλιος.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η πρόθεση σύν λέγεται, οµοίως, плюс, πλιος.
Η Ελληνική και Μακεδονική πρόθεση σύν απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(γρηὶ σὺν ἀµφιπόλῳ, ἥ οἱ βρῶσίν τε πόσιν τε.
Οδύσσεια, α 191).
(ἐς δ᾽ ὑπερῷ᾽ ἀναβᾶσα σὺν ἀµφιπόλοισι γυναιξὶ. Οδύσσεια, α 362).
X/+#  7 2/#62?** !Ιλιάς, Κ 480).
ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ, σύνεδρος. (σύνεδρος = σύν + έδρα).
Στα Βαρδαρίτικα ο σύνεδρος λέγεται конгресмен, κονγκρεσµεν. Η λέξη αυτή
δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές
επιγραφές.
Η λέξη συνέδριο στα Αγγλικά λέγεται congress και ο σύνεδρος congressman.
Η Βαρδαρίτικη λέξη конгресмен, κονγκρεσµεν λοιπόν δεν είναι Ελληνική και
συνεπώς δεν είναι Μακεδονική.
Οι Ελληνικές Μακεδονικές λέξεις συν και έδρα, από τις οποίες προέρχεται η
λέξη σύνεδρος, απαντούν αυτούσιες στον Όµηρο. Π. χ.
,E$%1* "*`7 # #X+ #/#Οδύσσεια, ρ 55).
AB2 ..%, 3/ a 4 > Οδύσσεια, γ 429).
ΣΥΝΤΕΛΕΙΝ, συντελείν, (Απαρ. του συντελώ), συντελώ.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα συντελώ λέγεται, придонесувам, πριντονεσουβαµ,
поддржувам, ποντντρζουβαµ.
Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
ΣΥΝΧΩΡΕΙΝ, συνχωρείν, (Απαρ. του συνχωρώ, συγχωρώ), συγχωρώ.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα συγχωρώ λέγεται, простувам, προστουβαµ,
проштевам, προστεβαµ, извинувам, ιζβινουβαµ.
Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές
Ελληνικές επιγραφές.
ΤΑΜΙΟΝ, ταµίον, ταµείον.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη ταµείον λέγεται каса, κασα, фонд, φονντ.
Οι Βαρδαρίτικες λέξεις каса, κασα, фонд, φονντ, δεν υπάρχουν ούτε στον
Όµηρο, ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Η λέξη ταµίας, ταµίη απαντά στον Όµηρο και έχει την έννοια του επιστάτη.
/  3 5 *   /,
Οδύσσεια, α 139).
 #5 !$ E% 2. Οδύσσεια, β 345).
#B .*,<  J/!
Οδύσσεια, γ 392).
ΤΑΦΟΣ, τάφος.
Στα Βαρδαρίτικα ο τάφος λέγεται гроб, γκροµπ, гробница, γκροµπνιτσα.
Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν φυσικά ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Η λέξη τάφος είναι συνώνυµη µε τη λέξη τύµβος. ∆ες κατωτέρω στη λέξη.
ΤΑΧΙΣΤΑ, τάχιστα, (πολύ γρήγορα).
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη πολύ λέγεται многу, µνογκου, мошне, µοσνε, και η
λέξη γρήγορα, брзо, µπρζο. Οι λέξειςαυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο,
ούτε φυσικά σε Μακεδονικές Ελληνικές επιγραφές.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη τάχιστα απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνοµεν, ὄφρα τάχιστα.
Οδύσσεια, α 85).
 #k $)*E 2% #Οδύσσεια, γ 175).
I%GE* 5  $*. 0C4k $ ? Οδύσσεια, γ 421).
ΤΑΧΥΣ, ταχύς.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη ταχύς λέγεται брз, µπρζ. Η λέξη брз, µπρζ, δεν είναι
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Ελληνική και συνεπώς δεν είναι Μακεδονική. Φυσικότατo και λογικότατo είναι
που δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε άλλα κλασικά Ελληνικά κείµενα,
ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές. Είναι δυνατόν λέξη µε τρία σύµφωνα χωρίς
φωνήεν να είναι Μακεδονική, δηλαδή Ελληνική;
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη ταχύς απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
U5   * # E 5# $7 L E <! Οδύσσεια, γ 112, δ 202).
5 U*4 $7I%% !$ E* //#Οδύσσεια, ο 526).
3 .$7J/ #$*.C oS Οδύσσεια, ρ 308).
*% }+N/$ a//#2$ 
Οδύσσεια, φ 363).
39$*5$  $2Zo/ 7Οδύσσεια, ω 3).
ΤΕΚΝΟΝ, τέκνον.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη τέκνον λέγεται чедо, τσεντο, дете, ντετε.
Οι Βαρδαρίτικες λέξεις чедо, τσεντο και дете, ντετε, για το τέκνο, δεν
υπάρχουν φυσικά ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα, οµοίως µε τη Βαρδαρίτικη, το τέκνο, το παιδί,
λέγεται чедо, τσεντο.
Στη Σερβική γλώσσα, οµοίως µε τη Βαρδαρίτικη, το τέκνο λέγεται дете, ντετε.
Αναφέρονται αναλυτικότερα σχετικά στη λέξη παις.
ΤΕΛΕΥΤΑΝ, τελευτάν, (Απαρ. του τελευτώ), αποθνήσκω, πεθαίνω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα τελευτώ λέγεται умирам, ουµιραµ. Η λέξη умирам,
ουµιραµ, για το ρήµα τελευτώ δεν υπάρχει φυσικά ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα, οµοίως µε τη Βαρδαρίτικη, το ρήµα τελευτώ λέγεται
умирам, ουµιραµ.
Στη Σερβική γλώσσα, παροµοίως µε τη Βαρδαρίτικη, το ρήµα τελευτώ λέγεται,
умитати, ουµιτατι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη τελευτή και το ρήµα τελευτώ απαντούν στον
Όµηρο.
H  "#/%,%+  "  - < Οδύσσεια, α 249).
6$* 0  -( .JB8,
Οδύσσεια, α 293).
.%65Y .  -* T*
Οδύσσεια, β 171).
 / %J*#J *  -(  ¥ #
Οδύσσεια, β 275).
ΤΙΘΕΝΑΙ, τιθέναι, (Απαρ. του τίθηµι), θέτω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα τίθηµι, θέτω, λέγεται сложувам, σλοζουβαµ,
поставувам, ποσταβουβαµ. Οι λέξεις αυτές, δεν υπάρχουν, φυσικά, ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα, οµοίως µε τη Βαρδαρίτικη, το ρήµα τίθηµι, θέτω,
λέγεται поставям, ποσταβιαµ.
Στη Σερβική γλώσσα, παροµοίως µε τη Βαρδαρίτικη Σλαβική, το ρήµα τίθηµι,
θέτω, λέγεται, поставити, ποσταβιτι και ставити, σταβιτι.
Στη Ρωσική γλώσσα, παροµοίως µε τη Βαρδαρίτικη Σλαβική, το ρήµα τίθηµι,
θέτω, λέγεται, стáвить, σταβιτι.
Η συνάφεια των λέξεων αυτών είναι περισσότερο από οφθαλµοφανής. Πώς
γίνεται λοιπόν το Βαρδαρίτικο Σλαβικό ρήµα поставувам, ποσταβουβαµ, να
είναι Μακεδονική λέξη;
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα τίθηµι απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
$/<//# 6 5 %E [.
Οδύσσεια, β 125).

<+& 

^& % ? Οδύσσεια, γ 154).

Οδύσσεια, δ 578).
($  / 7 . /5/.$5/8 @
($  /, . /5.58Οδύσσεια, λ 3).
ΤΙΘΕΣΘΑΙ, τίθεσθαι, (Απαρ. του τίθεµαι).
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Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα τίθεµαι λέγεται се поставувам, σε ποσταβουβαµ.
Το ρήµα αυτό δεν υπάρχει, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
ΤΙΚΤΕΙΝ, τίκτειν, (Απαρ. του τίκτω), γεννώ.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα τίκτω λέγεται раѓам, ραγκαµ, снесувам,
σνεσουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα τίκτω λέγεται
рађати, ραντζατι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα τίκτω λέγεται раждам, ραζνταµ.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό το ρήµα τίκτω απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
6EI `/ /*#<Οδύσσεια, µ 134).
¦ #  $52/J 36 /;
Ιλιάς, Α 414).
 )* /+##    5 *& 
Ιλιάς, Υ 225).
ΤΛΗΝΑΙ, τλήναι, (Απαρ. του τλάω-ώ), ανέχοµαι, υποµένω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα τλάω λέγεται воздржан сум, βοζντρζαν σουµ,
трпелив сум, τρπελιβ σουµ, υποµένω, поднесувам, ποντνεσουβαµ,
истрајувам, ιστραγιουβαµ, (τλήµων, δυστυχής несреќен, νεσρετσεν).
Οι Βαρδαρίτικες αυτές λέξεις δεν υπάρχουν, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε
σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα ανέχοµαι λέγεται, παροµοίως, трпети, τρπετι,
подносити, ποντνοσιτι, толерисати, τολερισατι. Η τελευταία λέξη θυµίζει το
Αγγλικό ρήµα tolerate.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα ανέχοµαι λέγεται, παροµοίως, търпя,
τρπγια.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα ανέχοµαι λέγεται, παροµοίως, терпéт, τερπέτ.
ΤΟΠΟΣ, τόπος.
Στα Βαρδαρίτικα ο τόπος λέγεται место, µεστο, месност, µεσνοστ, страна,
στρανα. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο τόπος λέγεται, παροµοίως, място, µιαστο,
местност, µεστνοστ και страна, στρανα.
Στη Σερβική γλώσσα ο τόπος λέγεται, παροµοίως, место, µεστο.
Στη Ρωσική γλώσσα ο τόπος λέγεται, παροµοίως, мéсто, µέστο.
∆εν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Ο καθένας βλέπει την αλήθεια.
ΤΡΑΠΕΖΑ, τράπεζα, τραπέζι.
Στα Βαρδαρίτικα η τράπεζα, το τραπέζι, λέγεται маса, µασα. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη τράπεζα, το τραπέζι, απαντά στον Όµηρο.
Π.χ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το τραπέζι λέγεται, επίσης, маса, µασα, обед,
οµπεντ.
Στη Ρωσική γλώσσα το τραπέζι λέγεται стол, στολ και обéд, οµπέντ.
Στη Σερβική γλώσσα το τραπέζι λέγεται сто, στο.
  N/*%% #/#* < #/#! 1.
Οδύσσεια, α 111).
H X * *+ #4$5#! 1Οδύσσεια, κ 354).
- .! 1* 2/Οδύσσεια, λ 419).
§ $.* YLE *L E! 1Οδύσσεια, ο 466).
ΤΡΕΦΕΣΘΑΙ, τρέφεσθαι, (Απαρ. του τρέφοµαι).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα τρέφοµαι λέγεται хранам, χραναµ, одгледувам,
οντγκλεντουβαµ. Οι λέξεις αυτές, για το ρήµα τρέφω, τρέφοµαι, δεν υπάρχουν
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα τρέφω λέγεται храня, χρανγια.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα τρέφω λέγεται
хранити, χρανιτι.
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Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα τρέφω απαντά στον Όµηρο.
(δµῳάων φιλέεσκε, καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα.
Οδύσσεια, α 435).
,E$%1 5.#  L EJ / Οδύσσεια, ε 135).

$  4$ 5#.#  L EJ /Οδύσσεια, η 256).
¦ #  $52/#  36 0/; Ιλιάς, Α 414).
ΤΡΟΦΙΜΟΣ, τρόφιµος,.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα τρέφω λέγεται хранам, χραναµ, одгледувам,
οντγκλεντουβαµ. Το ρήµα αυτό δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
ΤΥΜΒΟΣ, τύµβος, ο τάφος.
Στα Βαρδαρίτικα ο τύµβος λέγεται гроб, γκροµπ, гробница, γκροµπνιτσα. Οι
λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα ο τύµβος λέγεται, επίσης,
гроб, γκροµπ, και επίσης,
гробница, γκροµπνιτσα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο τύµβος λέγεται, επίσης, гроб, γκροµπ.
Στα Ρωσική γλώσσα ο τύµβος λέγεται, επίσης,
грóба, γκρόµπα.
∆εν καταλαβαίνω τώρα πώς µπορεί αυτή η Σλαβική λέξη να είναι Μακεδονική.
Μόνον αν είναι κανείς εντελώς πανηλίθιος µπορεί να αποδεχθεί ότι είναι
Μακεδονική αυτή η εξώφθαλµα Σλαβική λέξη.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη τύµβος απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
' . 2.$*./<$2/Οδύσσεια, α 239, µ 14).
*<B +Y' .%$$Οδύσσεια, µ 15).
  /# J*# %.2 ' . Οδύσσεια, ω 80).
ΤΥΧΗ, τύχη.
Στα Βαρδαρίτικα η τύχη λέγεται литина, λιτινα, учество, ουτσεστβο,
случајност, σλουτσαγινοστ, среќа, σρετσα. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Η Βαρδαρίτικη λέξη среќа, σρετσα, για την τύχη, είναι όµοια µε τη Σερβική
λέξη срећа, σρεντζα.
Στα Ρωσική γλώσσα η τύχη λέγεται
слýчай, σλούτσαγι, случáйно,
σλουτσάγινο.
ΥΙΟΣ, υιός.
Στα Βαρδαρίτικα ο υιός λέγεται син, σιν. Η λέξη син, σιν, για το υιό, δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη υιός λέγεται, επίσης, син, σιν.
Στη Σερβική γλώσσα ο υιός λέγεται, επίσης,
син, σιν.
Στα Ρωσική γλώσσα ο υιός λέγεται, παροµοίως, сын, σιν.
Είναι η ίδια περίπου λέξη µε την Αγγλική son.
Πιστεύει κανείς, µετά από όλα αυτά, ότι η λέξη αυτή είναι Μακεδονική, δηλαδή
Ελληνική;
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη υιός απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(ὤρνυτ᾽ ἄρ᾽ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς. Οδύσσεια, β 2).
F   5 -, // 5 # !Οδύσσεια, ο 554).
  C * *+ #  ,@ 5 -, Οδύσσεια, δ 225).
ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ, υπασπιστής.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη υπασπιστής λέγεται помошник, ποµοσνικ, помошен
офицер, ποµοσεν οφιτσερ, асистент, ασιστεντ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
ΥΠΕΡ, υπέρ.
Στα Βαρδαρίτικα η πρόθεση υπέρ λέγεται над, ναντ, повеќе, ποβετσε. Οι
λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η πρόθεση υπέρ είναι, επίσης, над, ναντ.
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Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη υπέρ απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
(σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ µόρον ἄλγε᾽ ἔχουσιν, Οδύσσεια, α 34).
(ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ µόρον Ἀτρεΐδαο.
Οδύσσεια, α 35).
ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ, υπηρετείν, (Απαρ. του υπηρετώ).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα υπηρετώ λέγεται слугувам, σλουγκουβαµ, служам,
σλουζαµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα υπηρετώ είναι, επίσης, слугувам,
σλουγκουβαµ και служа, σλουζα.
Αφού το ρήµα υπηρετώ στα Βαρδαρίτικα είναι η Βουλγαρική λέξη слугувам,
σλουγκουβαµ, πώς στο καλό µπορεί η ίδια λέξη να είναι Μακεδονική, δηλαδή
Ελληνική;
ΥΠΗΡΕΤΗΣ, υπηρέτης, (υπηρέτρια).
Στα Βαρδαρίτικα η υπηρέτρια λέγεται слугинка, σλουγκινκα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η υπηρέτρια λέγεται слугиня, σλουγκινγια και ο
υπηρέτης слуга, σλουγκα.
Στη Σερβική γλώσσα η υπηρέτρια λέγεται служавка, σλουζαβκα και ο
υπηρέτης слуга, σλουγκα.
Στη Ρωσική γλώσσα η υπηρέτρια λέγεται служáнка, σλουζανκα και ο
υπηρέτης слугá, σλουγκά και служи’тель, σλουζίτελ.
Αν οι λέξεις αυτές δεν είναι οι ίδιες Σλαβικές λέξεις τότε τι είναι; Μακεδονικά;
∆εν ντρέπεστε βρε γείτονες Βαρδαρίτες να ντρέπεστε που είστε Σλάβοι;
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣΘΑΙ, υπογράφεσθαι, (Απαρ. του υπογράφοµαι), υπογράφω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα υπογράφω λέγεται потпишувам, ποτ πισουβαµ. Η
λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα υπογράφω λέγεται, παροµοίως, потписати, ποτ
πισατι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα υπογράφω λέγεται подписвам,
ποντπισβαµ.
ΥΠΟΚΑΤΩ, υποκάτω, κάτω, (υπό+κάτω).
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη κάτω λέγεται долу, ντολου, ниско, νισκο. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη κάτω λέγεται, παροµοίως, долóй, ντολόϊ και
ни’жко, νίζκο.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη κάτω λέγεται, επίσης, долу, ντολου.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη κάτω λέγεται, παροµοίως, доле, ντολε.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη κάτω απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
/ G4* # % C5#C* Οδύσσεια, ψ 91).
* $*#/2# K#k//2*4!Ιλιάς, Ρ 136).
ΥΠΟΚΕΙΣΘΑΙ, υποκείσθαι, (Απαρ. του υπόκειµαι).
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα υπόκειµαι λέγεται подлежам на, ποντλεζαµ να,
потчинет сум, ποτσινετ σουµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν, φυσικά, ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ, υπόµνηµα.
Στα Βαρδαρίτικα το υπόµνηµα λέγεται деловно писмо, ντελοβνο πισµο,
меморандум, µεµοραντουµ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν, φυσικά, ούτε
στον Όµηρο, ούτε, βεβαίως, σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα το υπόµνηµα λέγεται, επίσης, меморáндум,
µεµοραντουµ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το υπόµνηµα λέγεται, писмено изложение. Η λέξη
υποµνήµατα είναι мемоари, µεµοαρι.
Η λέξη меморандум, µεµοραντουµ, είναι όµοια µε την αντίστοιχη Αγγλική
λέξη memorandum.
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ΦΕΡΕΙΝ, φέρειν, (Απαρ. του φέρω), φέρω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα φέρω λέγεται носам, νοσαµ, држам, ντρζαµ,
донесувам, ντονεσουβαµ, пренесувам, πρενεσουβαµ. Οι λέξεις αυτές δεν
υπάρχουν ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα φέρω λέγεται, παροµοίως, носити, νοσιτι,
држати, ντρζατι, доносити, ντονοσιτι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα φέρω λέγεται, παροµοίως, носи’ть, νόσιτι,
приноси’ть, πρινοσίτι, переноси’ть, περενοσίτι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα φέρω λέγεται, παροµοίως, нося, νοσγια,
донасям, ντονασγιαµ.
Για τους αρχικούς χρόνους του ρήµατος ας µην ρωτήσω καλύτερα. (φέρω,
έφερον, οίσω, ήνεγκα και ήνεγκον, ενήνοχα, ενηνόχειν. Φέροµαι, εφερόµην,
οίσοµαι, ηνεγκάµην (παθ. Μέλ. οισθήσοµαι και ενεχθήσοµαι, παθ. Αόρ.
ηνέχθην), ενήνεγµαι, ενηνέγµην).
Βρε Βαρδαρίτες σοβαρά πιστεύετε ότι είστε Μακεδόνες;
ΦΙΛΙΗ, φιλίη. Η φιλία.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη φιλία λέγεται пријателство, πριγιατελστβο. Η λέξη
αυτή δεν υπάρχει, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη φιλία λέγεται, επίσης, пријатељство,
πριγιατελστβο και другарство, ντρουγκαρστβο.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη φιλία λέγεται, επίσης, приятелство,
πριγιατελστβο.
Αφού είναι οφθαλµοφανέστατο ότι η λέξη φιλία είναι Σερβοβουλγαρική
Σλαβική πώς στο καλό και γιατί τη λένε οι Βαρδαρίτες Μακεδονική, δηλαδή
Ελληνική;
ΦΙΛΟΣ, φίλος.
Στα Βαρδαρίτικα ο φίλος λέγεται пријател, πριγιατελ και η φίλη пријателка,
πριγιατελκα. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές. Φίλος είναι κάποιος που µας είναι αγαπητός. Το
ρήµα φιλώ σηµαίνει αγαπώ.
Στη Σερβική γλώσσα ο φίλος λέγεται, επίσης, пријатељ, πριγιατελ και друг,
ντρουγκ, και η φίλη пријатељица, πριγιατελιτσα και другарица,
ντρουγκαριτσα.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο φίλος λέγεται, επίσης, приятел, πριγιατελ και η
φίλη приятелка, πριγιατελκα.
Στη Ρωσική γλώσσα ο φίλος λέγεται, επίσης, друг, ντρουγκ, και η φίλη
подрýга, ποντρουγκα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη φίλος και το ρήµα φιλώ απαντούν αυτούσια
στον Όµηρο. Π. χ.
(ὤρνυτ᾽ ἄρ᾽ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱὸς. Οδύσσεια, β 2).
b + <#B s  Οδύσσεια, ο 169).
F   , // 5 # !Οδύσσεια, ο 554).
B#5/#L E*3$*5 %Οδύσσεια, ξ 322).
 %6 "$%&/3 // #  E(Οδύσσεια, ξ 388).
ΦΡΗΝ, φρην, νους.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη φρην λέγεται ум, ουµ, разум, ραζουµ, расудување,
ρασουντουβανιε, интелект, ιντελεκτ. Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν, φυσικά,
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα η λέξη φρην λέγεται, επίσης, ум, ουµ, рáзум, ράζουµ,
рассýдок, ρασσούντοκ.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη φρην λέγεται, επίσης, ум, ουµ, разум, ραζουµ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η λέξη φρην λέγεται, επίσης, ум, ουµ, интелект,
ιντελεκτ.
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Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη φρην απαντά αυτούσια στον Όµηρο σε όλες
τις πτώσεις. Π. χ.
U%5 .$*.t#,$+* ( d#eOzyj
$ ,J/#!6 $[ *+ Οδύσσεια, ζ 65).
φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυµὸν.
Οδύσσεια, α 294).
-%.  /2 #' *58Οδύσσεια, ω 194).
µᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ µένος ἐν φρεσὶ θείω,
Οδύσσεια, α 89).
ὀσσόµενος πατέρ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν. Οδύσσεια, α 115).
ὣς ἔφαθ᾽ Ἑρµείας, ἀλλ᾽ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο.
Οδύσσεια, α 42).
ΦΡΟΝΕΙΝ, φρονείν, (Απαρ. του φρονέω, -ώ), φρονώ, νοµίζω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα φρονώ λέγεται мислам, µισλαµ, (νοµίζω, сметам,
σµεταµ, верувам, βερουβαµ). Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν, φυσικά, ούτε
στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα φρονώ λέγεται, επίσης, мисля, µισλγια, και
смятам, σµγιαταµ.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα φρονώ λέγεται, παροµοίως, сматрати,
σµατρατι και веровати, βεροβατι.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα φρονώ απαντά αυτούσιο στον Όµηρο. Π. χ.
%#%&/4 !+% 
#2#Οδύσσεια, ρ 193).
" (# ! /# ,I4% A Οδύσσεια, ε 89).
<#*+8!*  . E6 - U#9Οδύσσεια, ρ 596).
*/$*32$/+/5  Ιλιάς, Ζ 79).
ΧΑΙΡΕΙΝ, χαίρειν, (Απαρ. του χαίρω), χαίρω, χαίροµαι.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα χαίρω, χαίροµαι, λέγεται
се радувам, σε
ραντουβαµ. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα χαίρω, χαίροµαι, λέγεται, παροµοίως, радовати
се, ραντοβατι σε, веселити се, βεσελιτι σε.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα χαίρω, χαίροµαι, λέγεται, παροµοίως,
рáдоваться, ράντοβατσγια.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα χαίρω, χαίροµαι, λέγεται, παροµοίως,
радвам се, ραντβαµ σε.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα χαίρω απαντά αυτούσιο στον Όµηρο. Π. χ.
δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυµῷ,
Οδύσσεια, α 311)
ὣς φάτο, χαῖρε δὲ φήµῃ Ὀδυσσῆος φίλος υἱός, Οδύσσεια, β 35)
$/<$-  E*.*#<
Οδύσσεια, ζ 30)
50? # 9B5# /7$ !Οδύσσεια, ι 356)
ΧΑΛΚΟΥΣ, χαλκούς. Ο χάλκινος.
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη χαλκούς λέγεται бакарен, µπακαρεν. Η λέξη αυτή
δεν υπάρχει, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η λέξη χαλκούς λέγεται, παροµοίως, бакарин, µπακαριν
και бакрени, µπακρενι.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη χαλκός απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
εἵλετο δ᾽ ἄλκιµον ἔγχος, ἀκαχµένον ὀξέι χαλκῷ,
Οδύσσεια, α 99)
ἐς Τεµέσην µετὰ χαλκόν, ἄγω δ᾽ αἴθωνα σίδηρον. Οδύσσεια, α 184)
- ($ 7*  %LE/ * Οδύσσεια, ι 394)
ΧΑΡΙΣ, χάρις, χάρη, (γοητεία).
Στα Βαρδαρίτικα η χάρις, η χάρη, λέγεται шарм, σαρµ, привлечност,
πριβλετσνοστ, убавина, ουµπαβινα, (χάρη σε σένα, благодарение на теве,
µπλαγκονταρενιε να τεβε). Οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν, φυσικά, ούτε στον
Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η χάρις, λέγεται, παροµοίως, шарм, σαρµ,
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привлачност, πριβλατσνοστ, услуга, ουσλουγκα, чар, τσαρ.
Στη Ρωσική γλώσσα η χάρις, λέγεται, παροµοίως, очаровáние, οτσαροβάνιε.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η χάρις, λέγεται, παροµοίως, чар, τσαρ,
признателност, πριζνατελνοστ, прелест, πρελεστ.
Η λέξη шарм, σαρµ, για τη γοητεία, θυµίζει την αντίστοιχη Αγγλική και Γαλλική
λέξη charm.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη χάρις απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
Οδύσσεια, ζ 237).
+o.$/54!  E 2 B
J #M  0/./$5Y B
Οδύσσεια, θ 364).
 /5  #6* * ( M + 5Ιλιάς, Ε 338).
ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, χαριστήρια, (ευχαριστήριος).
Στα Βαρδαρίτικα η λέξη ευχαριστήριος λέγεται, задоволувачки,
ζαντοβολουβατσκι). Η λέξη αυτή δεν υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε
Μακεδονικές επιγραφές.
ΧΑΡΙΣΜΕΝΑ, χαρισµένα, χαρίζω.
Στα Βαρδαρίτικα το ρήµα χαρίζω λέγεται дарувам, νταρουβαµ, подарувам,
πονταρουβαµ. Το ρήµα αυτό, από το οποίο η µετοχή χαρισµένα, δεν υπάρχει
ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα το ρήµα χαρίζω λέγεται, παροµοίως, даровати,
νταροβατι και поклонити, ποκλονιτι.
Στη Ρωσική γλώσσα το ρήµα χαρίζω λέγεται, παροµοίως, дари’ть, νταρίτι.
Στη Βουλγαρική γλώσσα το ρήµα δωρίζω, χαρίζω λέγεται, παροµοίως,
даряавам, νταργιάβαµ.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη χαρισµένα, η οποία προέρχεται από το ρήµα
χαρίζω, απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
δοίη δ᾽ ᾧ κ᾽ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισµένος ἔλθοι· Οδύσσεια, β 54).
 +^ n/ 5 S$S$
SΟδύσσεια, δ 71).
 5* .X $

3 &Οδύσσεια, θ 584).

?? #$  &  6Οδύσσεια, π 184).
ΧΕΙΡ, χειρ, το χέρι.
Στα Βαρδαρίτικα η χείρ, το χέρι, λέγεται рака, ρακα. Η λέξη αυτή δεν υπάρχει,
φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η χείρ, το χέρι, λέγεται, παροµοίως, рука, ρουκα.
Στη Ρωσική γλώσσα η χείρ, το χέρι, λέγεται, παροµοίως, рукá, ρουκά.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η χείρ, το χέρι, λέγεται, παροµοίως, ръка, ρακα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη χείρ, το χέρι, απαντά αυτούσια στον Όµηρο.
Π. χ.
στῆ δὲ µέσῃ ἀγορῇ· σκῆπτρον δέ οἱ ἔµβαλε χειρὶ. Οδύσσεια, β 37).

 c.$$ 3$ 6/*+/U# # Οδύσσεια, β 321).
*+^ E*5 $ 5  J2*Οδύσσεια, β 396).

(ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεµον τολύπευσεν. Οδύσσεια, α 238).
(τοῖσι δὲ κήρυκες µὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,
Οδύσσεια, α 146).
ΧΘΩΝ, χθων, η γη.
Στα Βαρδαρίτικα η χθών, η γη, λέγεται земја, ζεµγια. Η λέξη αυτή δεν
υπάρχει ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η χθών, η γη, λέγεται, επίσης, земя, ζεµγια.
Στη Ρωσική γλώσσα η χθών, η γη, λέγεται, επίσης,
земля΄, ζεµλγιά.
Στη Σερβική γλώσσα η χθών, η γη, λέγεται, παροµοίως, земља, ζεµλια.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη χθών, η γη, απαντά στον Όµηρο και µάλιστα

58

σε όλες τις πτώσεις. Π. χ.
b3* 0/6/ /L C/  E$8 !Οδύσσεια, ν 352).
 EJ*#*,$  5 C Οδύσσεια, γ 453).
(οὐ γάρ πω τέθνηκεν ἐπὶ χθονὶ δῖος Ὀδυσσεύς, Οδύσσεια, α 196).

 +/#L E%#B.6$ * #! Οδύσσεια, τ 408).
ΧΡΗΣΙΣ, χρήσις.
Στα Βαρδαρίτικα η χρήσις λέγεται употреба, ουποτρεµπα. Η λέξη употреба,
ουποτρεµπα δεν υπάρχει, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Σερβική γλώσσα η χρήσις λέγεται, επίσης, употреба, ουποτρεµπα και
кориштење, κοριστενιε.
∆ηλαδή, για να µην τρελαθούµε εντελώς, η Σλαβική Σερβική λέξη употреба,
ουποτρεµπα, στη Σερβία λέγεται Σερβική και η ίδια λέξη στη Βαρδαρία λέγεται
Μακεδονική; Γείτονες Βαρδαρίτες σοβαρευτείτε.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η χρήσις λέγεται, παροµοίως, употребяване,
ουποτρεµπγιαβανε.
Στη Ρωσική γλώσσα η χρήσις λέγεται, παροµοίως, употреблéние,
ουποτρεµπλένιε.
Το Ελληνικό και Μακεδονικό ρήµα χρώµαι απαντά στον Όµηρο. Π. χ.
$ !%+c5  *<  D Οδύσσεια, θ 81).
`[$ -l5 F#/5 Οδύσσεια, κ 491, κ 564).

`[$  l5 F#/5 !Οδύσσεια, λ 165).
ΧΡΗΣΤΟΣ, χρηστός, (ο ενάρετος).
Στα Βαρδαρίτικα ο χρηστός λέγεται чесен, τσεσεν, добар, ντοµπαρ. Οι λέξεις
чесен, τσεσεν, добар, ντοµπαρ, για το χρηστό, τον ενάρετο, δεν υπάρχουν,
φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα ο χρηστός λέγεται, παροµοίως, дóбрый, ντόµπρι και
чéстный, τσέστνιι.
Στη Σερβική γλώσσα ο χρηστός λέγεται, παροµοίως, честит, τσεστιτ,
поштен, ποστεν, моралан, µοραλαν.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο χρηστός λέγεται, παροµοίως, добър, ντοµπαρ,
честен, τσεστεν, почтен, ποτστεν.
Γείτονες Βαρδαρίτες, µε чесен, τσεσεν, добар, ντοµπαρ, дóбрый, ντόµπρι
και чéстный, τσέστνιι, честит, τσεστιτ, поштен, ποστεν, моралан, µοραλαν
και добър, ντοµπαρ, честен, τσεστεν, почтен, ποτστεν, πώς να είστε
Μακεδόνες;.
ΧΡΟΝΟΣ, χρόνος.
Στα Βαρδαρίτικα ο χρόνος λέγεται време, βρεµε, година, γκοντινα, (το έτος).
Οι λέξεις време, βρεµε, година, γκοντινα, για το χρόνο, δεν υπάρχουν,
φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές επιγραφές.
Στη Βουλγαρική γλώσσα ο χρόνος λέγεται, επίσης, време, βρεµε, година,
γκοντινα.
Στη Σερβική γλώσσα ο χρόνος λέγεται, επίσης, време, βρεµε, година,
γκοντινα, доба, ντοµπα.
Στη Ρωσική γλώσσα ο χρόνος λέγεται, παροµοίως, врéмя, βρέµγια, год,
γκοντ.
Γείτονες Βαρδαρίτες µετά από όλα αυτά επιµένετε ότι µιλάτε Μακεδονικά και
ότι είστε Μακεδόνες.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη χρόνος απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(εἰ δ᾽ ἔτ᾽ ἀνιήσει γε πολὺν χρόνον υἷας Ἀχαιῶν, Οδύσσεια, β 115).
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 #U  * 7$ /E a4 Οδύσσεια, δ 543).

Us  <* 7$  $+ J E

Οδύσσεια, δ 594).

$'2YL% 8!/7 $  $+ $2# E Οδύσσεια, δ 599).
ΧΩΡΑ, χώρα.
Στα Βαρδαρίτικα η χώρα λέγεται страна, στρανα, област, οµπλαστ. Οι λέξεις
αυτές δεν υπάρχουν, φυσικά, ούτε στον Όµηρο, ούτε σε Μακεδονικές
επιγραφές.
Στη Ρωσική γλώσσα η χώρα λέγεται, επίσης, странá, στρανά, óбласть,
όµπλαστ.
Στη Βουλγαρική γλώσσα η χώρα λέγεται, επίσης, страна, στρανα.
Η Ελληνική και Μακεδονική λέξη χώρα απαντά αυτούσια στον Όµηρο. Π. χ.
(**8**+%.T#? $8 . Οδύσσεια, ζ 573).
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Κατωτέρω αναγράφονται, επίσης, λέξεις επιγραφών που έχουν βρεθεί στο
χώρο της Κάτω Μακεδονίας, και ιδιαίτερα, στη Βέροια και αναφέρονται στο
δηµοσίευµα, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ, του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων του
Υπουργείου Πολιτισµού).
(Σελίδες 156 -160 του βιβλίου ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ)
ΑΓΑΘΩΣ, αγαθώς, (αγαθός), добар, ντοµπαρ, наивен, ναΐβεν, глупав,
γκλουπαβ
ΑΓΕΝΕΙΟΣ, αγένειος, (ο µη έχων γένεια), γένεια, брада, µπραντα
ΑΓΙΟΣ, άγιος,
свет, σβετ, свештен, σβεστεν
ΑΓΚΑΛΗ, αγκάλη, αγκαλιά, прегратка, πρεγκρατκα
ΑΓΝΕΙΑ, αγνεία, αγνότητα, прочистеност, προτσιστενοστ, чистота,
τσιστοτα
ΑΓΟΡΑ, αγορά, пазар, παζαρ
ΑΓΟΡΑΖΩ, αγοράζω, пазарувам, παζαρουβαµ
ΑΓΟΡΑΙΟΣ, αγοραίος, (αγοράζω), пазарувам, αγορά, пазар
ΑΓΟΡΑΝΟΜΩ, αγορανοµώ, (αγορά+νόµος), αγορανόµος, инспектор за
трговија, ινσπέκτορ ζα τργκοβιγια, αγορανοµία, трговски закон, τργκοβσκι
ζακον
ΑΓΟΡΑΣΙΑ, αγορασία,
ΑΓΩ, άγω, οδηγώ, φέρνω, κατευθύνω, возам, βοζαµ, водам, βονταµ,
барам, µπαραµ, упатувам, ουπατουβαµ
ΑΓΩΓΗ, αγωγή, воспитание, βοσπιτανιε, молба, µολµπα, судско барање,
σουντσκο µπαρανιε
ΑΓΩΝ, αγών, αγώνας, натпревар, νατ πρεβαρ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ, αγωνίζοµαι, се натпреварувам, σε νατπρεβαρουβαµ, се
борам, σε µποραµ
ΑΓΩΝΙΩ, αγωνιώ, αγωνία, тревога, τρεβογκα, трепет, τρεπετ, агонија,
αγκονιγια
ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣ, αγωνοθέτης, (ο αγώνα θέτων), αγών, натпревар,
νατπρεβαρ, θέτω, поставувам, ποσταβουβαµ, сложувам, σλοζουβαµ
ΑΓΩΝΟΘΕΤΩ, αγωνοθετώ, (αγών+θέτω), αγών, натпревар, νατπρεβαρ,
θέτω, поставувам, ποσταβουβαµ, сложувам, σλοζουβαµ
Α∆ΕΛΦΙΟΝ, αδέλφιον, αδελφός, брат, µπρατ
Α∆ΙΚΩΣ, αδίκως, неправедно, νεπραβεντνο, напразно, ναπραζνο
Α∆ΟΞΙΑ, αδοξία, αδόξαστος,
непрославен, νεπροσλαβεν, неславен,
νεσλαβεν
Α∆ΥΝΑΤΟΣ, αδύνατος,
слаб, σλαµπ, немоќен, νεµοτσεν
Α∆Ω, άδω, τραγουδώ,
пеам, πεαµ
ΑΕΙ, αεί, αεί= πάντοτε, секогаш, σεκογκας, во секое време, βο σεκοε βρεµε
ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ, αειπάρθενος, (αεί+παρθένος), αεί= πάντοτε, секогаш,
σεκογκας, во секое време, βο σεκοε βρεµε, παρθένος, девица, ντεβιτσα
ΑΗΤΤΗΤΟΣ, αήττητος,
непобедлив, νεποµπεντλιβ
ΑΘΑΝΑΤΟΣ, αθάνατος,
бесмртен, µπεσµρτεν
ΑΘΛΗΜΑ, άθληµα,
атлетика, ατλετικα
ΑΘΛΟΝ, άθλον, άθλος, подвиг, ποντβιγκ
ΑΪ∆ΙΩΣ, αϊδίως, (αΐδιος= αιώνιος,
вечен, βετσεν, παντοτινός, αθάνατος),
αιωνίως, вечно, βετσνο
ΑΙΜΑ, αίµα,
крв, κρβ
ΑΙΡΕΣΙΣ, αίρεσις,
ΑΙΡΩ, αίρω, σηκώνω,
дигам, ντιγκαµ, издигам, ιζντιγκαµ
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ΑΙΡΩ, αιρώ, αιρέω-ώ, συλλαµβάνω,
фаќам, φατσαµ, уловувам,
ουλοβουβαµ, сфаќам, σφατσαµ, κυριεύω, покорувам, ποκορουβαµ,
завладувам, ζαβλαντουβαµ
ΑΙΣΧΡΟΣ, αισχρός,
ΑΙΣΧΥΝΩ, αισχύνω, ντροπιάζω, срамам, σραµαµ, засрамувам,
ζασραµουβαµ, ασχηµίζω, παραµορφώνω, ατιµάζω (µε ηθική έννοια),
ΑΙΤΙΑ, αιτία, причина, πριτσινα
ΑΙΤΩ, αιτώ, ζητώ, барам, µπαραµ, пребарувам, πρεµπαρουβαµ,
истражувам, ιστραζουβαµ
ΑΙΩΝ, αιών, век, βεκ
ΑΙΩΝΙΟΣ, αιώνιος,
вечен, βετσεν, постојан, ποστογιαν
ΑΚΟΛΟΥΘΩ, ακολουθώ, следам, σλενταµ, спроведувам, σπροβεντουβαµ
ΑΚΟΝΤΙΖΩ, ακοντίζω, ακόντιο, (βουλγ. копие, κοπιε, ακοντιστής,
копиехвъргач,
κοπιεχβργκατσ,
ακοντίστρια,
копиехвъргачка,
κοπιεχβργκατσκα). Το ρήµα ακοντίζω στα Σερβικά είναι бацати копље,
µπατσατι κοπλγιε και η λέξη ακόντιο копље, κοπλγιε.
ΑΚΟΠΙΑΤΟΣ, ακοπίατος, ακούραστος, неуморен, νεουµορεν, неуморлив,
νεουµορλιβ
ΑΚΡΙΤΗΣ, ακριτής, άκριτος, лекомислен, λεκοµισλεν, непромислен,
νεπροµισλεν
ΑΚΡΟΑΜΑ, ακρόαµα, (ακρόαση), преслушување, πρεσλουσουβενιε
ΑΚΥΡΟΣ, άκυρος,
невалиден, νεβαλιντεν, анулиран, ανουλιραν
ΑΛΑΜΠΗΣ, αλαµπής, λάµπω, блескам, µπλεσκαµ, светам, σβεταµ, сјаам,
σγιααµ
ΑΛΕΙΜΜΑ, άλειµµα, (αλείφω), мачкам, µατσκαµ, смачкувам, σµατσκουβαµ
ΑΛΕΙΠΤΙΚΟΝ, αλειπτικόν,
ΑΛΕΙΠΤΟΣ, άλειπτος,
ΑΛΕΙΨΙΣ, άλειψις, αλείφω, мачкам, µατσκαµ, смачкувам, σµατσκουβαµ,
αλοιφή, мевлем, µεβλεµ, помада ποµαντα,
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟΣ, αλεξάνδρειος,
ΑΛΗΘΩΣ, αληθώς, αληθής, вистински, βιστινσκι, вистинито, βιστινιτο
ΑΛΛΑ, αλλά,
но, νο, ама, αµα, инаки, ινακι
ΑΛΛΗΛΟΙ, άλληλοι,
ΑΛΛΟΣ, άλλος,
друг, ντρουγκ
ΑΛΛΩΣ, άλλως, άλλοιώς,
инаку, ινακι, во друг случај, βο ντρουγκ
σλουτσαγι
ΑΛΟΓΙΣΤΩΣ, αλογίστως, αλόγιστος, αδικαιολόγητος,
неоправдан,
πεοπραβνταν
ΑΛΥΠΗΤΟΣ, αλύπητος, суров, σουροβ, безмилосен, µπεζµιλοσεν
ΑΜΦΟ∆ΙΚΟΣ, αµφοδικός,
ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ, αµφότεροι, (Πώς και από πού να υπάρχει η λέξη αµφότεροι
στη Βαρδαρίτικη γλώσσα); (και οι δύο, και ο ένας και ο άλλος).
ΑΜΦΩ, άµφω,
ΑΝ, αν,
ако, ακο, дали, νταλι
ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΩ, αναγιγνώσκω, διαβάζω, читам, τσιταµ, се учам, σε
ουτσαµ, (ανα+γιγνώσκω, γνωρίζω, εννοώ, φρονώ, κρίνω, αποφασίζω)
ΑΝΑΓΚΑΖΩ, αναγκάζω, принудувам, πρινουντουβαµ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ, αναγκαίος, нужен, νουζεν, потребен неопходен, ποτρεµπεν
νεοπχοντεν
ΑΝΑΓΚΗ, ανάγκη, нужда, νουζντα, потреба, ποτρεµπα
ΑΝΑΓΡΑΦΗ, αναγραφή, писање, πισανιε,
ΑΝΑΓΡΑΦΩ, αναγράφω, γράφω, пишувам, πισουβαµ
ΑΝΑΓΩ, ανάγω, αποδίδω, (από+δίδω), δίδω, давам, νταβαµ, носам,
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νοσαµ, оддавам, οντνταβαµ
ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΜΙ, αναδείκνυµι, αναδεικνύω, αναδείχνω, истакнувам,
ιστακνουβαµ, подвлекувам, ποντβλεκουβαµ
ΑΝΑΖΗΤΩ, αναζητώ, претресувам, πρετρεσουβαµ, барам, µπαραµ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΩ, ανακηρύσσω, (ανά+κηρύσσω), κηρύσσω,
κηρύττω,
проповедам, προποβενταµ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ, αναλαµβάνω, λαµβάνω, земам, ζεµαµ, презевам,
πρεζεβαµ, примам, πριµαµ
ΑΝΑΛΙΣΚΩ,
αναλίσκω,
καταναλίσκω,
καταναλώνω,
консимирам,
κονσιµιραµ
ΑΝΑΛΩΜΑ, ανάλωµα, расход, ρασχοντ
ΑΝΑΜΕΤΡΩ, αναµετρώ, αναµέτρηση, мерење, µερενιε
ΑΝΑΝΕΩ, ανανεώ, ανανεώνω, обновувам, οµπνοβουβαµ
ΑΝΑΠΑΥΟΜΑΙ, αναπαύοµαι, се одморам, σε οντµοραµ
ΑΝΑΠΟΙΩ, αναποιώ,
ΑΝΑΠΟΣΤΑΤΟΣ, αναπόστατος,
ΑΝΑΠΤΩ, ανάπτω, ανάβω, запалувам, ζαπαλουβαµ, потпалувам,
ποτπαλουβαµ, палам, παλαµ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, ανάστασις, воскресение, βοσκρεσενιε
ΑΝΑΤΕΥΧΩ, ανατεύχω, (ανά+τεύχω), τεύχω=οικοδοµώ, κατασκευάζω,
градам, γκρανταµ.
ΑΝΑΤΙΘΗΜΙ, ανατίθηµι, αναθέτω, (τίθηµι, θέτω, сложувам, σλοζουβαµ,
поставувам, ποσταβουβαµ)
ΑΝΑΤΡΕΦΩ, ανατρέφω, одгледувам, οντγκλεντουβαµ
ΑΝΑΧΩΡΩ, αναχωρώ, тргнувам, τργκνουβαµ, заминувам, ζαµινουβαµ
ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΣ, αναφαίρετος, αφαιρώ, одземам, οντζεµαµ, лишувам,
λισουβαµ, вадам, βανταµ
ΑΝΑΦΟΡΑ, αναφορά, извештај, ιζβεσταγι, рапорт, ραπορτ
ΑΝ∆ΡΑΠΟ∆ΟΝ, ανδράποδον, заробљен роб, ζαροµπλιεν ροµπ (Σερβικά)
ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΣ, ανέγκλητος,
ΑΝΕΠΕΓΚΛΗΤΟΣ, ανεπέγκλητος,
ΑΝΕΠΙΛΗΠΤΟΣ, ανεπίληπτος,
ΑΝΕΡΧΟΜΑΙ, ανέρχοµαι,
се качувам, σε κατσουβαµ, се издигам, σε
ιζντιγκαµ. αὖτις ἀνερχοµένῳ δόµεναι οἶκόνδε φέρεσθαι, α 317
ΑΝΕΤΟΣ, άνετος, удобен, ουντοµπεν
ΑΝΘΟΣ, άνθος,
цвет, τσβετ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ, άνθρωπος, човек, τσοβεκ
ΑΝΙΚΗΤΟΣ, ανίκητος, непобедлив, νεποµπεντλιβ
ΑΝΟΙΓΩ, ανοίγω, отворам, οτβοραµ, откривам, οτκριβαµ
ΑΝΤΙ, αντί,
помеѓу, ποµεγκου, меѓу, µεγκου
ΑΝΤΙΓΟΝΙΣ, αντιγονίς,
ΑΝΤΙ∆ΙΚΟΣ, αντίδικος, опонент, οπονεντ, противник, προτιβνικ (Σερβικά)
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΩ, αντιλαµβάνω, (αντί+λαµβάνω), λαµβάνω, земам, ζεµαµ,
добивам, ντοµπιβαµ
ΑΝΤΙΛΕΓΩ, αντιλέγω, противречам, προτιβρετσαµ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ, αντίπαλος, непријател, νεπριγιατελ, противник, προτιβνικ
ΑΝΤΙΠΟΙΩ, αντιποιώ, σφετερίζοµαι, οικειοποιούµαι, присвојувам кон
себеси, πρισβιογιουβαµ κον σεµπεσι
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, αντιστράτηγος,
ΑΝΥΒΡΙΣΤΟΣ, ανύβριστος, υβρίζω, пцувам, πτσουβαµ, погрдно зборам,
πογκρντνο ζµποραµ
ΑΝΥΠΟΘΗΚΟΣ, ανυπόθηκος, υποθήκη, залог, ζαλογκ, хипотека, χιποτεκα
ΑΝΥΩ, ανύω, (ή ανύτω, τελειώνω, εκτελώ, περαίνω), свршувам,
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σβρσουβαµ, завршувам, ζαβρσουβαµ,
ΑΞΙΑ, αξία,
цена, τσενα, вредност, βρεντνοστ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ, αξιόλογος, виден, βιντεν, важен, βαζεν, значителен,
ζνατσιτελεν
ΑΞΙΟΣ, άξιος, достоен, ντοστοεν, заслужен, ζασλουζεν
ΑΞΙΩΜΑ, αξίωµα, положај, πολοζαγι, част, τσαστ, углед, ουγκλεντ
(Σερβικά)
ΑΞΙΩΣ, αξίως,
ΑΠΑΓΩ, απάγω, крадам, κρανταµ, одвлекувам, οντβλεκουβαµ
ΑΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ, απάλαιστρος,
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩ, απαλλοτριώ, απαλλοτριώνω, отуђити, οτουντζιτι (Σερβικά)
ΑΠΑΝΤΩ, απαντώ, одговарам, οντγκοβαραµ
ΑΠΑΡΤΙΖΩ, απαρτίζω, αποτελώ, составувам, σοσταβουβαµ, создавам,
σοζνταβαµ, образувам, οµπραζουβαµ
ΑΠΑΣ, άπας,
цел, τσελ, целосен, τσελοσεν,
ΑΠΕΙΘΩ, απειθώ, απείθεια, непослушност, νεποσλουσνοστ
ΑΠΕΙΜΙ, άπειµι, (απέρχοµαι, φεύγω),
бегам, µπεγκαµ, си одам, σι ονταµ,
заминувам, ζαµινουβαµ
ΑΠΕΙΡΟΣ, άπειρος, неискусен, νεϊσκουσεν, бескраен, µπεσκραεν
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩ,
απελευθερώ,
(από+ελευθερόω-ώ)
απελευθερώνω,
ελευθερώνω,
ослободувам,
οσλοµποντουβαµ,
απελευθέρωση,
ослободување, οσλοµποντουβανιε
ΑΠΕΛΠΙΣΜΟΣ,
απελπισµός,
απελπίζω,
обесхрабрувам,
οµπεσχραµπρουβαµ,
απελπισία,
очај,
οτσαγι,
обесхрабреност,
οµπεσχραµπρενοστ, безнадежност, µπεζναντεζνοστ
ΑΠΕΥΚΤΑΙΟΣ, απευκταίος, (από+εύχοµαι), απεύχοµαι, (εύχοµαι να µην
γίνει κάτι), εύχοµαι, посакувам, ποσακουβαµ, се молам, σε µολαµ, ευχή,
посакување, ποσακουβανιε, молитва, µολιτβα,
ΑΠΙΣΤΙΑ, απιστία, неверување, νεβερουβανιε
ΑΠΛΟΥΣ, απλούς, обичен, οµπιτσεν, прост, προστ, секојдневен,
σεκογιντνεβεν
ΑΠΟ, από, од, οντ
ΑΠΟΓΟΝΟΣ, απόγονος, потомок, ποτοµοκ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ, απογραφή, регистрирање, ρεγκιστριρανιε
ΑΠΟΓΡΑΦΩ, απογράφω, регистрирам, ρεγκιστριραµ, препишувам,
πρεπισουβαµ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΜΙ, αποδείκνυµι, αποδεικνύω, докажувам, ντοκαζουβαµ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΙΣ, απόδειξις, доказ, ντοκαζ, расписка, ρασπισκα
ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΑΙ, αποδέχοµαι,
прифаќам, πριφατσαµ, се согласувам, σε
σογκλασουβαµ, дозволувам, ντοζβολουβαµ
ΑΠΟ∆ΗΜΙΑ, αποδηµία, (αποµάκρυνση από την πατρίδα), αποµακρύνω,
оддалечувам, οντνταλετσουβαµ, отсранувам, οτστρανουβαµ
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΗΜΙ,
αποκαθίστηµι,
αποκαθιστώ,
востановувам,
βοστανοβουβαµ
ΑΠΟΚΕΙΜΑΙ, απόκειµαι,
ΑΠΟΚΛΗΡΩ, αποκληρώ, (αποκλείω µε διαθήκη, αποκληρώνω), αποκλείω,
исклучувам, ισκλουτσουβαµ, изолирам, ιζολιραµ, διαθήκη, завет, ζαβετ
ΑΠΟΚΟΠΗ, αποκοπή, αποκόπτω, κόβω,
сечам, σετσαµ, откинувам,
οτκινουβαµ, касам, κασαµ, шишам, σισαµ,
ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ, απόκρισις, одговор, οντγκοβορ
ΑΠΟΛΕΙΠΩ, απολείπω,
ΑΠΟΛΥΩ,
απολύω,
одврзувам,
οντβρζουβαµ,
ослободувам,
οσλοµποντουβαµ, задоволувам, ζαντοβολουβαµ
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ΑΠΟΣΠΩ,
αποσπώ,
(αποχωρίζω,
αποµακρύνω),
αποχωρίζω,
разделувам, ραζντελουβαµ, одделувам, οντντελουβαµ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΖΩ, αποσφραγίζω, отпечатити, οτπετσατιτι (Σερβικά)
ΑΠΟΣΩΖΩ, αποσώζω, (αποτελειώνω, προλαβαίνω), προλαβαίνω,
стигнувам, στιγκνουβαµ, успевам, ουσπεβαµ, смонувам, σµονουβαµ
ΑΠΟΤΑΣΣΩ, αποτάσσω, αποκηρύσσω, αποκύρηξη, одрекување,
οντρεκουβανιε,
τάσσ(ττ)ω, βάζω σε τάξη, παραγγέλλω, διορίζω,
προσδιορίζω, αποµακρύνω, оддалечувам, οντνταλετσουβαµ, отстранувам,
οτστρανουβαµ
ΑΠΟΤΕΙΝΩ, αποτείνω, (στρέφω, απευθύνω), απευθύνοµαι, адресирам,
αντρεσιραµ, испраќам, ισπρατσαµ, праќам, πρατσαµ,
ΑΠΟΤΙΘΗΜΙ, αποτίθηµι, (από+τίθηµι), αποθέτω, εναποθέτω, поставувам,
ποσταβουβαµ, εναπόθεση, поставување, ποσταβουβανιε,
ΑΠΟΛΛΥΜΙ, απόλλυµι, (από+όλλυµι ή ολλύω), (όλλυµι ή ολλύω=αφανίζω,
καταστρέφω), χάνω, гувам, γκουβαµ, загубувам, ζαγκουµπουβαµ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ, απόφασις, решение, ρεσενιε, резолуција, ρεζολουτσιγια
ΑΠΡΟΦΑΣΙΣΤΩΣ, απροφασίστως, (χωρίς πρόφαση), χωρίς, без, µπεζ,
πρόφαση, предлор, πρεντλορ
ΑΠΤΟΜΑΙ, άπτοµαι, αγγίζω, допирам, ντοπιραµ, пипам, πιπαµ
ΑΠΩΛΕΙΑ, απώλεια, загуба, ζαγκουµπα, губење, γκουµπενιε
ΑΡΓΟΛΙΚΟΝ, αργολικόν,
ΑΡΓΥΡΙΟΝ, αργύριον,
ΑΡΓΥΡΟΣ, άργυρος, сребро, σρεµπρο
ΑΡΓΩ, αργώ, доцнам, ντοτσναµ, забавувам, ζαµπαβουβαµ
ΑΡΕΣΚΕΙΑ, αρέσκεια, (προτίµηση), претпочитање, πρετποτσιτανιε
ΑΡΙΘΜΟΣ, αριθµός,
број, µπρογι
ΑΡΙΣΤΟΣ, άριστος,
одличен, οντλιτσεν, најдобар, ναγιντοµπαρ
ΑΡΠΑΖΩ, αρπάζω, грабам, γκραµπαµ, крадам, κρανταµ
ΑΡΡΩΣΤΩ, αρρωστώ,
се разболувам, σε ραζµπολουβαµ
ΑΡΤΙ, άρτι, µόλις, штом, στοµ, веднаш, βεντνασ
ΑΡΤΟΚΟΠΟΣ, αρτοκόπος, (αρτοποιός αλλά και βοηθητικό ιερατικό αξίωµα)
αρτοποιός, пекар, πεκαρ
ΑΡΧΑΙΟΣ, αρχαίος,
древен, ντρεβεν, антички, αντιτσκι, стар, σταρ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ, αρχαιρεσία, εκλογή, избор, ιζβορ
ΑΡΧΕΙΟΝ, αρχείον, архива, αρχιβα
ΑΡΧΗ, αρχή, почеток, ποτσετοκ, начело, νατσελο, (Αρχή, авторитет,
αβτοριτετ)
ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΩ, αρχιερατεύω,
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ, αρχιερατικός,
ΑΡΧΙΕΡΕΙΑ, αρχιέρεια, (αρχι+ιέρεια), η πρώτη ιέρεια, ιέρεια, свештеничка,
σβεστενιτσκα
ΑΡΧΙΕΡΩΜΑΙ, αρχιερώµαι,
ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗ, αρχιερωσύνη,
ΑΡΧΙΝΕΩΚΟΡΩ, αρχινεωκορώ, (αρχι+νεωκόρος), ο επί κεφαλής νεωκόρος,
νεωκόρος црковен службеник задолжен за црковниот имот, τσρκοβεν
σλουζµπενικ ζαντολζεν ζα τσρκοβνιοτ ιµοτ
ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΟΣ, αρχισυνάγωγος, (αρχι+συνάγω), συνάγω, собирам,
σοµπιραµ, трупам, τρουπαµ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩ, αρχιτεκτονώ, αρχιτέκτων, архитект
ΑΡΧΩ, άρχω, εξουσιάζω,
владеам, βλαντεαµ, имам сила, ιµαµ σιλα,
δεσπόζω, господарам, γκοσπονταραµ
ΑΣΣΑΡΙΟΝ, ασσάριον,
ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
ασφάλεια,
сигурност,
σιγκουρνοστ,
осигурување,
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οσιγκουρουβανιε
ΑΣΦΑΛΗΣ, ασφαλής, сигурен, σιγκουρεν,
ΑΣΧΟΛΙΑ, ασχολία, занимација, ζανιµατσιγια, работа, ραµποτα, хоби,
χοµπι
ΑΤΑΚΤΩ, ατακτώ, άτακτος, неуреден, νεουρεντεν, непослушен,
νεποσλουσεν, немирен, νεµιρεν
ΑΤΕ, άτε,
ΑΤΕΛΕΙΑ, ατέλεια, несвршеност, νεσβρσενοστ
ΑΤΕΛΗΣ, ατελής, скратен, σκρατεν, неполн, νεπολν, ослободен од такси,
οσλοµποντεν οντ ταξι
ΑΥ, αύ,
ΑΥΘΑ∆ΕΙΑ, αυθάδεια, избувливост, ιζµπουβλινοστ, наглост, ναγκλοστ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ, αυθεντικός, верен, βερεν, автентичен, αβτεντιτσεν
ΑΥΘΙΣ, αύθις, εκ νέου, πάλιν, ξανά, повторно, ποβτορνο, одново, οντνοβο,
пак, πακ
ΑΥΛΗΤΗΣ, αυλητής,
ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ, αυτοκράτωρ, владетел, βλαντετελ, император, ιµπερατορ,
автократ, αβτοκρατ
ΑΥΤΟΣ, αυτός,
тој, τογι, обој, οµπογι
ΑΦΑΝΙΖΩ, αφανίζω, уништивам, ουνιστιβαµ
ΑΦΗΓΟΥΜΑΙ, αφηγούµαι, раскажувам, ρασκαζουβαµ
ΑΦΘΑΡΤΟΣ, άφθαρτος, (ά+φθαρτός), ο µη φθειρόµενος, φθαρτός,
расиплив, ρασιπλιβ, расипан, ρασιπαν
ΑΩΡΟΣ, άωρος, άγουρος, незрел, νεζρελ, злен, ζλεν
ΒΑΛΑΝΕΙΟΝ, βαλανείον,
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, βασιλεία, кралство, κραλστβο, царство, τσαρστβο, владеење,
βλαντεενιε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ, βασίλειον, кралство, κραλστβο,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, βασίλειος,
ΒΑΣΙΛΕΥΩ, βασιλεύω, владеам, βλαντεαµ, царувам, τσαρουβαµ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ, βασίλισσα, кралица, κραλιτσα
ΒΑΦΕΥΣ, βαφεύς, бојаџија, µπογιαντζιγια
ΒΕΒΑΙΩΤΗΣ, βεβαιωτής, (ο βεβαιώνων), βεβαιώνω, убедувам,
ουµπεντουβαµ, уберувам, ουµπερουβαµ
ΒΙΑ, βία, сила, σιλα, моќ, µοτσ
ΒΛΑΠΤΩ, βλάπτω, штетам, στεταµ, пакостам, πακοσταµ, чинам штета,
τσιναµ στετα
ΒΛΩΣΚΩ, βλώσκω, έρχοµαι, доаѓам, ντοαγκαµ, пристигам, πριστιγκαµ,
πηγαίνω, одам, ονταµ
ΒΟΗΘΩ, βοηθώ,
помагам, ποµαγκαµ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ, βουλευτήριον, Βουλή, парламент, παρλαµεντ, народно
собрание, ναροντνο σοµπρανιε
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, βουλευτής, пратеник, πρατενικ, народен пратеник, ναροντεν
πρατενικ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ, βουλευτικός,
ΒΟΥΛΟΜΑΙ, βούλοµαι, επιθυµώ, έχω στο µυαλό µου να κάνω κάτι, θέλω,
посакувам, ποσακουβαµ, сакам, σακαµ
ΒΡΑΒΕΥΤΗΣ, βραβευτής, (βραβεύω), наградувам, ναγκραντουβαµ
ΒΡΕΦΟΣ, βρέφος,
инфант, ινφαντ, дете, ντετε, бебе, µπεµπε
ΓΑΜΒΡΟΣ, γαµβρός, зет, ζετ
ΓΑΡ, γαρ, (διότι)
затоа што, ζατοα στο
ΓΕΝΝΑ, γέννα,
раѓање, ραγκανιε
ΓΕΝΝΑΙΟΣ, γενναίος, смел, σµελ, храбар, χραµπαρ
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ΓΕΝΝΩ, γεννώ, раѓам, ραγκαµ, снесувам, σνεσουβαµ
ΓΕΝΟΣ, γένος,
род, ροντ
ΓΗΡΑΣ, γέρας, (βραβείο), награда, ναγκραντα, премија, πρεµιγια
ΓΗΡΑΣ, γήρας, γέρος, старец, σταρετς, γερνώ, стареам
ΓΙΓΝΩΣΚΩ, γιγνώσκω, знам, ζναµ, познавам, ποζναβαµ,
ΓΛΟΙΟΣ, γλοιός,
ΓΟΟΣ, γόος, θρήνος, жалење, ζαλενιε, оплакување, οπλακουβανιε,
тагување, ταγκουβανιε
ΓΡΑΜΜΑ, γράµµα, буква, µπουκβα, писмо, πισµο
ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ, γραµµάτιον, белешка, µπελεσκα, сметка, σµετκα
ΓΡΑΜΜΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΝ, γραµµατοφυλάκιον, γραµµατοκιβώτιο, кутија за
писма, κουτιγια ζα πισµα, γράµµα, писма, πισµα
ΓΡΑΜΜΑΤΟΦΥΛΑΞ, γραµµατοφύλαξ, (ο φυλάσσων γράµµατα), γράµµα,
писма, πισµα, φύλαξ, чувар, τσουβαρ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ, γραµµατεύς, секретар, σεκρεταρ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΤΗΣ, γραµµατευτής,
ΓΡΑΦΩ, γράφω, пишувам, πισουβαµ
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑ, γυµνασιαρχία,
(δες αµέσως παρακάτω)
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΚΟΣ, γυµνασιαρχιακός,
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣ, γυµνασίαρχος, (ο άρχων γυµνασίου), γυµνάσιο =
γυµναστήριο, вежбална, βεζµπαλνα, сала за гимнастика, σαλα ζα
γκιµναστικα, сала за фитнес, σαλα ζα φιτνες, άρχω, владеам, βλαντεαµ,
имам сила, ιµαµ σιλα, господарам, γκοσπονταραµ, άρχων, господар,
γκοσπονταρ
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩ,
γυµνασιαρχώ,
(άρχω+γυµνάσιον),
γυµνάσιον
=
γυµναστήριο, вежбална, βεζµπαλνα, сала за гимнастика, σαλα ζα
γκιµναστικα, сала за фитнес, σαλα ζα φιτνες, άρχω, владеам, βλαντεαµ,
имам сила, ιµαµ σιλα, господарам, γκοσπονταρ
ΓΥΜΝΙΚΟΣ, γυµνικός, γυµνός,
гол, γκολ, необлечен, νεοµπλετσεν,
γυµνισµός, голотија, γκολοτιγια, нудизам, νουντιζαµ
∆ΑΚΡΥ, δάκρυ,
солза, σολζα
∆ΑΜΑΖΩ, δαµάζω, скротувам, σκροτουβαµ, смирувам, σµιρουβαµ
∆ΑΝΕΙΖΩ, δανείζω, давам на заем, νταβαµ να ζαεµ
∆ΑΝΕΙΟΝ, δάνειον,
заем, ζαεµ, кредит, κρεντιτ
∆ΑΠΑΝΗΜΑ, δαπάνηµα, (έξοδο) трошок, τροσοκ
∆ΑΠΑΝΩ, δαπανώ, арчам, αρτσαµ, трошам, τροσαµ, расфрлам,
ρασφρλαµ
∆ΕΙ, δει, πρέπει, треба, τρεµπα
∆ΕΙΚΝΥΜΙ, δείκνυµι, δεικνύω, δείχνω, покажувам, ποκαζουβαµ, гледам,
γκλενταµ, меркам, µερκαµ
∆ΕΙΝΟΣ, δεινός, вест, βεστ, способен, σποσοµπεν, искусен, ισκουσεν
∆ΕΚΑ, δέκα, десет, ντεσετ
∆ΕΚΑ∆ΥΟ, δεκαδύο, δώδεκα, дванаесет, ντβαναεσετ
∆ΕΚΑΟΚΤΩ, δεκαοκτώ,
осумнаесет, οσουµναεσετ
∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ, δεκαπέντε, петнаесет, πετναεσετ
∆ΕΚΑΣ, δεκάς,
десетка, ντεσετκα
∆ΕΚΑΤΟΣ, δέκατος, десети, ντεσετι
∆ΕΟΜΑΙ,
δέοµαι,
(παρακαλώ),
молам,
µολαµ,
преколнувам,
πρεκολνουβαµ, (δέηση молитва, µολιτβα)
∆ΕΟΝΤΩΣ, δεόντως, (όπως δει), πρεπόντως, όπως πρέπει, како треба,
κακο τρεµπα, како потребно е, κακο ποτρεµπνο ε
∆ΕΣΠΟΙΝΑ, δέσποινα,
господарка, γκοσπονταρκα
∆ΕΣΠΟΣΥΝΗ, δεσποσύνη, госпоѓица, γκοσπογκιτσα
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∆ΕΣΠΟΤΗΣ, δεσπότης,
господар, γκοσπονταρ, сопственик, σοπστβενικ
∆ΕΥΤΕΡΟΣ, δεύτερος,
втори, βτορι
∆ΕΧΟΜΑΙ, δέχοµαι,
се согласувам, σε σογκλασουβαµ, примам, πριµαµ
∆ΗΜΑΡΧΙΚΟΣ, δηµαρχικός, (ο ανήκων, ο αναφερόµενος, στο δηµαρχείο),
δηµαρχείο кметство, κµετστβο, општина, οπστινα, δήµαρχος, кмет, κµετ,
градоначлник, γκραντονατσλνικ
∆ΗΜΗΤΡΙΕΙΟΣ, δηµητρίειος,
∆ΗΜΟΣ, δήµος, λαός, народ, ναροντ,
 "5 #*  * *5#f =//#*{{zj
∆ΗΜΟΣΙΟΣ, δηµόσιος, општествен, οπστεστβεν, државен, ντρζαβεν,
општински, οπστινσκι,
∆ΗΝΑΡΙΟΝ, δηνάριον,
∆ΙΑ∆ΕΧΟΜΑΙ, διαδέχοµαι, наследувам, νασλεντουβαµ, заменувам,
ζαµενουβαµ
∆ΙΑ∆ΟΜΑ, διάδοµα,
∆ΙΑΙΡΩ, διαιρώ,
разделувам, ραζντελουβαµ, делам, ντελαµ
∆ΙΑΚΕΙΜΑΙ, διάκειµαι, (βρίσκοµαι σε συγκεκριµένη ψυχική καταάσταση)
∆ΙΑΚΟΝΙΣΣΑ, διακόνισσα,
∆ΙΑΚΟΝΟΣ, διάκονος, (ο προσφέρων υπηρεσίες, αυτός που αφοσιώνεται
και υπηρετεί)
∆ΙΑΚΟΣΙΟΣΤΟΣ, διακοσιοστός, διακόσιοι, двесте, ντβεστε
∆ΙΑΚΡΙΝΩ, διακρίνω, разликувам, ραζλικουβαµ, карактеризирам,
καρακτεριζιραµ
∆ΙΑΜΟΝΗ, διαµονή, живеалиште, ζιβεαλιστε, престој, πρεστογι
∆ΙΑΣΑΦΩ, διασαφώ, διασάφηση, изјаснување, ιζγιασνουβανιε
∆ΙΑΣΗΜΟΣ, διάσηµος, значаен, ζνατσαεν, прочуен, προτσουεν, славен,
σλαβεν
∆ΙΑΤΑΓΜΑ, διάταγµα, указ, ουκαζ, декрет, ντεκρετ
∆ΙΑΦΕΡΩ, διαφέρω, распознавам, ρασποζναβαµ, се разликувам, σε
ραζλικουβαµ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΣ, διδάσκαλος, учител, ουτσιτελ
∆Ι∆ΩΜΙ, δίδωµι, δίδω, давам, νταβαµ, предавам, πρενταβαµ, доставувам,
ντοσταβουβαµ, носам, νοσαµ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ, διεξαγωγή, водење, βοντενιε, доведување, ντοβεντουβανιε
∆ΙΕΠΩ, διέπω, (κανονίζω, καθορίζω, ρυθµίζω), κανονίζω, регулирам,
ρεγκουλιραµ, уредувам, ουρεντουβαµ
∆ΙΗΝΕΚΗΣ,
διηνεκής,
συνεχής,
продолжителен,
προντολζιτελεν,
непрекинат, νεπρεκινατ
∆ΙΚΑΙΟΝ, δίκαιον, право, πραβο, справедливост, σπραβεντλιβοστ
∆ΙΚΑΙΟΣ, δίκαιος, прав, πραβ, справедлив, σπραβεντλιβ
∆ΙΚΑΙΩΣ, δικαίως, праведно, πραβεντνο, исправно, ισπραβνο
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ, δικαστήριον, суд, σουντ
∆ΙΚΗ, δίκη,
дело, ντελο, процес, προτσεσ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ, διοίκηση,
управување, ουπραβουβανιε
∆ΙΟΡΘΩ, διορθώ,
поправам, ποπραβαµ
∆ΙΠΛΟΥΣ, διπλούς,
двоен, ντβοεν, удвоен, ουντβοεν
∆ΙΣ, δις, δύο φορές,
два пати, ντβα πατι
∆ΙΣΣΑΚΙΣ, δισσάκις,
∆ΙΣΧΙΛΙΟΙ, δισχίλιοι, δύο χιλιάδες, два илиади, ντβα ιλιαντι
∆ΟΚΙΜΟΣ, δόκιµος, испробување, ισπροµπουβανιε
∆ΟΛΙΧΟΣ, δόλιχος,
∆ΟΜΟΣ, δόµος, (οροφή µε ηµισφαιρικό σχήµα, θόλος), θόλος, покрив,
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ποκριβ, свод, σβοντ, купола, κουπολα
∆ΟΞΑ, δόξα,
слава, σλαβα
∆ΟΥΛΑΡΙΟΝ, δουλάριον,
∆ΟΥΛΕΙΑ, δουλεία, ропство, ροπστβο,
∆ΟΥΛΕΥΩ, δουλεύω, работам, ραµποταµ
∆ΟΥΛΟΣ, δούλος,
роб, ροµπ, слуга, σλουγκα
∆ΡΑΧΜΗ, δραχµή, драхма, ντραχµα
∆ΡΟΜΟΣ, δρόµος, улица, ουλιτσα, пат, πατ
∆ΥΝΑΜΑΙ, δύναµαι, µπορώ, можам, µοζαµ
∆ΥΝΑΤΟΣ, δυνατός,
способен, σποσοµπεν, здрав, ζντραβ, силен, σιλεν
∆ΥΟ, δύο,
два, ντβα
∆Ω∆ΕΚΑΚΙΣ, δωδεκάκις, δώδεκα φορές, дванаесет пати, ντβαναεσετ πατι
∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ, δωδέκατος,
дванаесетти, ντβαναεσεττι
∆ΩΡΕΑ, δωρεά,
дарва, νταρβα, подарок, πονταροκ
∆ΩΡΗΜΑ, δώρηµα, χάρισµα, подарок, πονταροκ, дар, νταρ, талент, ταλεντ
∆ΩΡΩ, δωρώ, δωρίζω,
подарувам, πονταρουβαµ
ΕΑΝ, εάν,
ако, ακο
ΕΒ∆ΟΜΟΣ, έβδοµος, седми, σεντµι
ΕΓΓΟΝΟΣ, έγγονος,
внук на дедо и баба, βνουκ να ντεντο ι µπαµπα
ΕΓΚΑΛΩ, εγκαλώ, (προσάπτω κατηγορία), κατηγορώ, обвинувам,
οµπβινουβαµ
ΕΓΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ, εγκοιµητήριον,
ΕΓΚΤΩΜΑΙ, εγκτώµαι,
ΕΓΧΑΡΑΤΤΩ, εγχαράττω, χαράττ(σσ)ω, длабам, ντλαµπαµ, врежувам,
βρεζουβαµ, правам жлеб, πραβαµ ζλεµπ
ΕΘΕΛΩ, εθέλω, θέλω, επιθυµώ, έχω στο µυαλό µου να κάνω κάτι,
посакувам, ποσακουβαµ, сакам, σακαµ
ΕΘΙΖΩ, εθίζω, συνηθίζω, свикувам, σβικουβαµ, навикувам, ναβικουβαµ
ΕΘΙΜΟΣ, έθιµος, (έθιµο), обичај, οµπιτσαγι
ΕΘΟΣ, έθος, обичај, οµπιτσαγι
ΕΙ, ει, εάν,
ако, ακο
ΕΙ∆ΟΣ, είδος, вид, βιντ, сорта, σορτα
ΕΙΚΑΣ, εικάς,
ΕΙΚΟΣΙ, είκοσι, дваесет, ντβαεσετ
ΕΙΚΟΣΤΟΣ, εικοστός, дваесетти, ντβαεσεττι
ΕΙΚΩΝ, εικών, цртеж, τσρτεζ, лик, λικ, фигура, φιγκουρα
ΕΙΜΙ, ειµί, είµαι, сум, σουµ, соучесествувам, σοουτσεσεστβουβαµ
ΕΙΡΗΝΑΡΧΩ, ειρηναρχώ, (ειρήνη+άρχω), ειρηνεύω, смирувам, σµιρουβαµ,
помирувам, ποµιρουβαµ
ΕΙΣ, είς, (αριθµητικό, είς, µία, εν), еден, εντεν, една, εντνα, едно, εντνο
ΕΙΣ, εις, (πρόθεσις) во, βο, на, να, за, ζα
ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΙ, εισέρχοµαι, навлегувам, ναβλεγκουβαµ, влегувам,
βλεγκουβαµ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ, είσοδος, влез, βλεζ
ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΜΑΙ, εισπορεύοµαι, (εισέρχοµαι), навлегувам, ναβλεγκουβαµ,
влегувам, βλεγκουβαµ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΩ, εισπράττω, собирам данок, σοµπιραµ ντανοκ
ΕΙΣΦΕΡΩ,
εισφέρω,
внесувам,
βνεσουσαµ,
придонесувам,
πριντονεσουβαµ
ΕΙΤΑ, είτα, έπειτα,
потоа, ποτοα
ΕΙΤΕ, είτε,
или … или, ιλι….ιλι
ΕΚΑΣΤΟΣ, έκαστος, секој, σεκογι
ΕΚΑΤΟΝ, εκατόν,
сто, στο
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ΕΚΓΟΝΗ, εκγόνη,
внука на дедо и баба, βνουκα να ντεντο ι µπαµπα
ΕΚΓΟΝΟΣ, έκγονος, внук на дедо и баба, βνουκ να ντεντο ι µπαµπα
ΕΚ∆ΙΚΑΖΩ, εκδικάζω, разгледувам дело, ραζγκλεντουβαµ ντελο
ΕΚ∆ΙΚΟΣ, έκδικος,
ΕΚ∆ΟΧΕΙΟΝ, εκδοχείον,
ΕΚ∆ΥΩ, εκδύω,
ΕΚΕΙΝΟΣ, εκείνος,
оној, ονογι
ΕΚΤΙΘΗΜΗΙ, εκτίθηµι, излагам, ιζλαγκαµ, тавам на увид, ταβαµ να ουβιντ
ΕΚΤΙΣΙΣ, έκτισις, исплаќање, ισπλατσανιε
ΕΚΤΟΣ, εκτός,
шести, σεστι
ΕΛΑΙΟΝ, έλαιον, маслинов зејтин, µασλινοβ ζεγιτιν, зејтин, ζεγιτιν, масло,
µασλο
ΕΛΕΓΧΩ, ελέγχω, проверувам, προβερουβαµ, контролирам, κοντρολιραµ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ελευθερία, слобода, σλοµποντα
ΕΛΛΕΙΠΩ, ελλείπω, απουσιάζω, отсуствувам, οτσουστβουβαµ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ, ελληνικός, грчки, γκρτσκι
ΕΛΠΙΖΩ, ελπίζω, надевам, ναντεβαµ, очекувам, οτσεκουβαµ
ΕΜΑΥΤΟΥ, εµαυτού, εµού του ιδίου,
ΕΜΟΣ, εµός, (εµός, εµή, εµόν), (δικός µου, δικός σου, δικός του,) мој, µογι,
твој, τβογι, негов, νεγκοβ, моја, µογια, твоја, τβογια, нејзина, νεγιζινα
ΕΜΦΑΝΙΖΩ,
εµφανίζω,
покажувам,
ποκαζουβαµ,
пројавувам,
προγιαβουβαµ
ΕΝ, εν,
во, βο, меѓу, µεγκου
ΕΝΑΝΤΙΟΣ, ενάντιος, спротивен, σπροτιβεν, обратен, οµπρατεν
ΕΝ∆ΕΗΣ, ενδεής, (φτωχός, στερηµένος), беден, µπεντεν, сиромашен,
σιροµασεν
ΕΝ∆ΕΙΑ, ένδεια, (φτώχεια, στέρηση), беда, µπεντα, сиромаштија,
σιροµαστιγια
ΕΝ∆ΟΞΟΣ, ένδοξος, славен, σλαβεν,
ΕΝ∆ΟΞΩΣ, ενδόξως, славно, σλαβνο
ΕΝΕΙΜΙ, ένειµι, (ενυπάρχω= υπάρχω εντός), постојам, ποστογιαµ,
суштествувам, σουστεστβουβαµ
ΕΝΘΑ, ένθα, όπου, каде, καντε
ΕΝΘΑ∆Ε, ενθάδε, εδώ, овде, οβντε, тука, τουκα
ΕΝΘΗΚΗ, ενθήκη,
ΕΝΙΑΥΣΙΟΣ, ενιαύσιος, ετήσιος,
ΕΝΙΑΥΤΟΣ, ενιαυτός,
ΕΝΝΕΑ, εννέα, девет, ντεβετ
ΕΝΝΕΑΚΑΙ∆ΕΚΑΤΟΝ,
εννεακαιδέκατον,
δεκαεννέα,
деветнаесет,
ντεβετναεσετ
ΕΝΝΟΩ, εννοώ, разбирам, ραζµπιραµ, мислам, µισλαµ
ΕΝΟΧΛΩ,
ενοχλώ,
здодевам,
ζντοντεβαµ,
обеспокојувам,
οµπεσποκογιουβαµ, беспокојам, µπεσκοκογιαµ
ΕΝΟΧΟΣ, ένοχος,
виновен, βινοβεν
ΕΝΤΑΥΘΑ, ενταύθα, тука, τουκα
ΕΝΤΟΛΗ, εντολή,
нарезба, ναρεζµπα, заповед, ζαλοβεντ
ΕΝΤΟΠΙΟΣ, εντόπιος, γηγενής, επιχώριος,
ΕΝΤΥΓΧΑΝΩ, εντυγχάνω,
ΕΞ, εξ, (αριθµ. έξι),
шест, σεστ
ΕΞΑΓΩΓΟΣ, εξαγωγός,
ΕΞΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, εξακισχίλιοι, έξι χιλιάδες, шест илиади, σεστ ιλιαντι
ΕΞΑΜΗΝΟΝ, εξάµηνον, (έξι, шест, σεστ, µήνας, месец, µεσετσ)
ΕΞΕ∆ΡΑ, εξέδρα,
естрада, εστραντα, трибина, τριµπινα
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ΕΞΕΛΕΥΘΕΡΙΚΟΣ, εξελευθερικός,
ΕΞΕΡΧΟΜΑΙ, εξέρχοµαι, напуштам, ναπουσταµ, оставам, οσταβαµ
ΕΞΕΣΤΙ, έξεστι, (επιτρέπεται), επιτρέπω, дозволувам, ντοζβολουβαµ,
одобрувам, οντοµπρουβαµ, разрешувам, ραζρεσουβαµ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ, εξεταστής, εξετάζω, проверувам, προβερουβαµ, испитувам,
ισπιτουβαµ
ΕΞΗΚΟΝΤΑ, εξήκοντα, εξήντα, шеесет, σεεσετ
ΕΞΗΣ, εξής, како што следува, κακο στο σλεντουµπα
ΕΞΟ∆ΟΣ, έξοδος,
излез, ιζλεζ
ΕΞΟΜΝΥΩ, εξοµνύω,
ΕΞΟΥΣΙΑ, εξουσία, власт, βλαστ, сила, σιλα
ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ, εξυπηρετώ, служам, σλουζαµ
ΕΟΡΤΗ, εορτή,
празник, πραζνικ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, επάγγελµα, професија, προφεσιγια
ΕΠΑΘΛΟΝ, έπαθλον, награда, ναγκραντα, премија, πρεµιγια
ΕΠΑΙΝΩ, επαινώ, фалам, φαλαµ
ΕΠΑΛΛΗΛΩΣ, επαλλήλως,
ΕΠΑΝΑΓΚΑΖΩ, επαναγκάζω,
ΕΠΑΝΕΡΟΜΑΙ, επανέροµαι,
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ, επανέρχοµαι, се враќам, σε βρατσαµ, се возвраќам, σε
βοζβρατσαµ
ΕΠΑΡΧΙΑ, επαρχία, провинција, προβιντσιγια
ΕΠΑΡΧΟΣ, έπαρχος,
ΕΠΑΦΙΗΜΙ, επαφίηµι,
ΕΠΕΙ, επεί, (επειδή), дека, ντεκα, оти, ότι, зашто, ζαστο, затоа што, ζατοα
στο
ΕΠΕΙ∆ΑΝ, επειδάν,
ΕΠΕΙ∆Η, επειδή, дека, ντεκα, оти, ότι, зашто, ζαστο, затоа што, ζατοα στο
ΕΠΕΙΤΑ, έπειτα, потоа, ποτοα
ΕΠΕΚ∆ΥΩ, επεκδύω,
ΕΠΕΡΧΟΜΑΙ, επέρχοµαι, (επί+έρχοµαι), επιτίθεµαι, напаѓам, ναπαγκαµ,
атакувам, ατακουβαµ
ΕΠΕΥΩΝΙΖΩ, επευωνίζω,
ΕΠΙ, επί,
на, να, по, πο
ΕΠΙΒΑΙΝΩ, επιβαίνω, επιβάτης, патник, πατνικ
ΕΠΙΓΕΝΝΩ, επιγεννώ,
ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΑΙ, επιγίγνοµαι, (επί+γίγνοµαι, γίνοµαι), станувам, στανουβαµ,
се случувам, σε σλουτσουβαµ (τι γίνεσαι, што правиш, στο πραβισ)
ΕΠΙΓΙΓΝΩΣΚΩ, επιγιγνώσκω, (επί+γιγνώσκω), γιγνώσκω, γνωρίζω, знам,
ζναµ, познавам, ποζναβαµ
ΕΠΙΓΡΑΦΩ, επιγράφω, (επί+γράφω), γράφω πάνω σε κάτι, γράφω,
пишувам, πισουβαµ, адресирам, αντρεσιραµ, насловувам, νασλοβουβαµ
ΕΠΙ∆ΕΚΑΤΟΝ, επιδέκατον,
ΕΠΙ∆Ι∆ΩΜΙ, επιδίδωµι, (επί+δίδωµι), δίνω, предавам, πρενταβαµ, давам,
νταβαµ, доставувам, ντοσταβουβαµ, носам, νοσαµ
ΕΠΙ∆ΟΣΙΣ, επίδοσις, врачување, βρατσουβανιε, предавање, πρενταβανιε
ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΟΝ, επικεφάλιον,
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, επιµέλεια, грижливост, γκριζλιβοστ, трудољубиност,
τρουντολιουµπινοστ
ΕΠΙΟΡΚΩ, επιορκώ, επίορκος, клетвопрестапнички, κλετβοπρεσταπνιτσκι
ΕΠΙΠΕΜΠΤΟΝ, επίπεµπτον, (επί+πέµπω), πέµπω, στέλλω, στέλνω,
праќам, πρατσαµ, испраќам, ισπρατσαµ,
ΕΠΙΣΗΜΟΣ, επίσηµος, меродавен, µερονταβεν, официјален, οφιτσιγιαλεν
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ΕΠΙΣΤΑΜΑΙ, επίσταµαι, γνωρίζω καλώς, γνωρίζω, знам, ζναµ, познавам,
ποζναβαµ, καλώς, добро, ντοµπρο, убаво, ουµπαβο
ΕΠΙΣΤΑΤΩ, επιστατώ,
контролирам, κοντρολιραµ
ΕΠΙΣΤΕΛΛΩ, επιστέλλω, στέλλω επιστολή, στέλλω (στέλνω), праќам,
πρατσαµ, испраќам, ισπρατσαµ, επιστολή, писмо, πισµο
ΕΠΙΤΑΓΗ, επιταγή, (εντολή),
наредба, ναρεντµπα, заповед, ζαποβεντ,
(επιταγή, запис, ζαπις, белешка, µπελεσκα)
ΕΠΙΤΕΛΩ, επιτελώ, изврушувам, ιζβρουσουβαµ, исполнувам, ισπολνουβαµ
ΕΠΙΤΗ∆ΕΙΟΣ, επιτήδειος, вешт, βεστ, способен, σποσοµπεν
ΕΠΙΤΙΜΟΝ, επίτιµον,
ΕΠΙΤΡΕΠΩ,
επιτρέπω,
дозволувам,
ντοζβολουβαµ,
одобрувам,
οντοµπρουβαµ, разрешувам, ραζρεσουβαµ
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΩ, επιτυγχάνω, успевам, ουσλεβαµ, постигам, ποστιγκαµ
ΕΠΙΦΑΝΗΣ, επιφανής,
виден, βιντεν, иначаен, ινατσαεν
ΕΠΙΧΕΙΡΩ, επιχειρώ,
испробувам, ισπροµπουβαµ
ΕΠΙΧΡΥΣΟΣ, επίχρυσος,
позлатен, ποζλατεν
ΕΠΙΧΩΡΩ, επιχωρώ, (επιχωριάζω, διαµένω σε µια χώρα, συχνάζω κάπου),
ΕΠΤΑ, επτά,
седум, σεντουµ
ΕΠΤΑΕΤΗΣ, επταετής, (επτά + έτος), επτά, седум, σεντουµ, έτος, година,
γκοντινα
ΕΠΤΑΚΑΙ∆ΕΚΕΤΗΣ, επτακαιδεκέτης, (δέκατος έβδοµος), δεκαεπτά
седумнаесет, σεντουµναεσετ
ΕΠΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, επτακισχίλιοι, επτά χιλιάδες, седум илиади, σεντουµ
ιλιαντι
ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΙ, επτακόσιοι,
седумстотини, σεντουµστοτινι
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, εργολάβος,
претприемач, πρετπριεµατσ
ΕΡΩΣ, έρως, έρωτας,
љубов, λιουµποβ
ΕΡΩΤΗΜΑ, ερώτηµα, ερώτηση,
прашање, πρασανιε
ΕΣΘΛΟΣ, εσθλός, (εσθλό = λαµπρό αγαθό), λαµπρός, блескав, µπλεσκαβ,
осветлен, οσβετλεν
ΕΤΑΙΡΕΥΟΜΑΙ, εταιρεύοµαι,
ΕΤΕΡΟΣ, έτερος, (άλλος), друг, ντρουγκ
ΕΥΓΕΝΗΣ, ευγενής, благодарен, µπλαγκονταρεν, учтив, ουτστιβ
ΕΥΕΞΙΑ, ευεξία, ευφορία, плодородна, πλοντοροντνα
ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ, ευεργεσία, ευεργετώ, κάνω ευεργεσία, κάνω καλή πράξη,
правам, πραβαµ, добрини, ντοµπρινι
ΕΥΘΑΡΣΩΣ, ευθαρσώς, (ευ+θάρσος), θάρρος, смелост, σµελοστ, θαρρεύω,
осмелувам, οσµελουβαµ
ΕΥΘΕΩΣ, ευθέως, (ευθείαν, επίρρηµα), директно, ντιρεκτνο
ΕΥΘΥΝΗ, ευθύνη, одговорност, οντγκοβορνοστ
ΕΥΘΥΝΩ, ευθύνω, (ευθύνοµαι), носам одговорност, νοσαµ οντγκοβορνοστ,
одговорен сум, οντγκοβορεν σουµ,
ΕΥΘΥΣ, ευθύς, (ίσιος), рамен, ραµεν, прав, πραβ, мазен, µαζεν
ΕΥΛΟΓΙΑ, ευλογία,
благослов, µπλαγκοσλοβ
ΕΥΜΕΝΕΙΑ, ευµένεια, (ευ+µένος), (ευ, καλά, σωστά. Ουδέτερο του επιθέτου
εύς. Ευ µε ψιλή και περισπωµένη). καλή διάθεση, добро расположение,
ντοµπρο ρασπολοζενιε
ΕΥΟΡΚΩ, ευορκώ, (ευ+όρκος), όρκος, заклетва, ζακλετβα, клетва, κλετβα
ΕΥΠΑΙ∆ΕΥΣΙΑ, ευπαιδευσία, (ευ+παίδευση= εκπαίδευση), εκπαίδευση,
образование, οµπραζοβανιε, воспитание, βοσπιτανιε, обука, οµπουκα
ΕΥΡΙΣΚΩ, ευρίσκω, наоѓам, ναογκαµ
ΕΥΤΑΚΤΟΣ, εύτακτος, τακτικός,
редовен, ρεντοβεν, чест, τσεστ,
πειθαρχικός, Дисциплиниран, ντιστσιπλινιραν
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ΕΥΤΑΞΙΑ, ευταξία, πειθαρχία, τήρηση της τάξης.
ΕΥΤΥΧΗΣ, ευτυχής, среќен, σρετσεν,
ΕΥΤΥΧΩ, ευτυχώ, ευτυχία, среќа, σρετσα
ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ, εύχρηστος, εύκολος στη χρήση, εύκολος,
лесен, λεσεν,
χρήση, употреба, ουποτρεµπα. (Βουλγ. удобен, -бна, -бно, ουντοµπεν,
ουντοµπνα, ουντοµπνο, нужен, -жна, жно, νουζεν, νουζνα, νουζνο).
ΕΦΑΠΤΟΜΑΙ, εφάπτοµαι, εγγίζω, пипам, πιπαµ, допирам, ντοπιραµ,
ακουµπώ, се потпирам, σε ποτπιραµ
ΕΦΗΒΑΡΧΙΚΟΣ, εφηβαρχικός, έφηβος, момче, µοµτσε, άρχω, владеам,
βλαντεαµ, имам сила, ιµαµ σιλα
ΕΦΗΒΕΥΩ, εφηβεύω, εφηβεία, пубертет, πουµπερτετ
ΕΦΙΗΜΙ, εφίηµι, (επί+ίηµι), επέρχοµαι, εφορµώ, јуришам, γιουρουσαµ, се
нафрлам, σε ναφρλαµ, напаѓам, ναπαγκαµ
ΕΧΘΡΑ, έχθρα, омраза, οµραζα
ΕΧΘΡΟΣ, εχθρός, ѓавол, γκιαβολ
ΕΧΩ, έχω, имам, ιµαµ
ΕΩ, εώ, (εάω-ώ, αφήνω, επιτρέπω), дозволувам, ντοζβολουβαµ,
одобрувам, οντοµπρουβαµ, разрешувам, ραζρεσουβαµ
ΕΩΣ, έως, зора, ζορα, околу, οκολου
ΖΑΘΕΟΣ, ζάθεος, ισόθεος, ίσος,
еднаков, εντνακοβ, рамен, ραµεν, ιστ,
ист, θεός, бог, µπογκ
ΖΕΥΓΟΣ, ζεύγος, двојка, ντβογικα, пар, παρ, чифт, τσιφτ
ΖΗΜΙΑ, ζηµία,
загуба, ζαγκουµπα, штета, στετα
ΖΗΜΙΩ, ζηµιώ, (ζηµιόω, -ώ, ζηµιώνω, оштетувам, οστετουβαµ, трпам
загуба, τρπαµ ζαγκουµπα
ΖΩΟΝ, ζώον, животно, ζιβοτνο
Η, ή,
или, ιλι, или пак, ιλι πακ
ΗΓΕΜΟΝΙΑ, ηγεµονία,
владеење со неограничена, βλαντεενιε σο
νεογκρανιτσενα, власт, βλαστ, хегемонија, χεγκεµονιγια
ΗΓΟΥΜΑΙ, ηγούµαι, προηγούµαι, претходам, πρετχονταµ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ, ηγούµενος, опат, οπατ, главен отец, γκλαβεν οτετς, игумен,
ιγκουµεν
Η∆Ε, ηδέ,
Η∆Η, ήδη,
веќе, βετσε, сега, σεγκα
ΗΘΟΣ, ήθος, природа, πριροντα, нарав, ναραβ, карактер, καρακτερ
ΗΛΙΚΙΑ, ηλικία, возраст, βοζραστ, години, γκοντινι
ΗΛΟΚΟΠΟΣ, ηλοκόπος,
ΗΜΕΡΑ, ηµέρα,
ден, ντεν
ΗΜΙΟΛΙΟΝ, ηµιόλιον,
ΗΜΙΣΥΣ, ήµισυς, µισός, омраза, οµραζα
ΗΝ, ήν, (παρατατικός του ρήµατος ειµί = είµαι. Οι αρχικοί χρόνοι του είναι:
ειµί, ήν, έσοµαι, εγενόµην, γέγονα, εγεγόνειν). Το ρήµα ειµί είναι сум, όπως
το λατινικό sum.
ΗΤΤΩΜΑΙ, ηττώµαι,
трпам пораз, τρπαµ ποραζ
ΘΑΛΑΜΟΣ, θάλαµος, соба, σοµπα, спална, σπαλνα
ΘΑΛΛΟΣ, θαλλός,
ΘΑΛΛΩ, θάλλω, ακµάζω, ευηµερώ,
расцветувам, ραστσβετουβαµ,
процветувам, προτσβετουβαµ, (για δένδρα, ανθώ, φυλλοφορώ, είµαι γεµάτος
καρπούς, άνθη, είµαι γεµάτος φύλλα), θάπτω, погребувам, πογκρεµπουβαµ,
закопувам, ζακολουβαµ
ΘΕΑ, θεά,
божица, µποζιτσα
ΘΕΑΜΑ, θέαµα, предел, πρεντελ, глетка, γκλετκα
ΘΕΟΣ, θεός,
бог, µπογκ
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ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ, θεράπαινα, θεραπαινίς, υπηρέτρια, слугинка, σλουγκινκα
ΘΕΣΜΟΣ, θεσµός,
институција, ινστιτουτσιγια, закон, ζακον
ΘΗΡΙΟΜΑΧΙΑ, θηριοµαχία, (θηρίο, ѕвер, σβερ, диво животно, ντιβο
ζιβιτνο), µάχη, бој, µπογι, бојна, µπογινα, битка, µπιτκα
ΘΗΡΙΟΜΑΧΙΟΝ, θηριοµάχιον, (θηρίο, ѕвер, σβερ, диво животно, ντιβο
ζιβιτνο), µάχη, бој, µπογι, бојна, µπογινα, битка, µπιτκα
ΘΗΣΑΥΡΟΣ, θησαυρός, богатство, µπογκατστβο, ризница, ριζνιτσα
ΘΙΑΣΟΣ, θίασος,
театарска група, τεαταρσκα γκρουπα
ΘΙΑΣΙΩΤΗΣ, θιασιώτης, приврзаник, πριβρζανικ, симпатизер, σιµπατιζερ
ΘΡΕΠΤΑΡΙΟΝ, θρεπτάριον, το θρεφτάρι, από το θρεπτός < τρέφω. Ο
καλοθρεµµένος, ο καλοταϊσµένος. Θρεµµένος. здебелен, ζντεµπελεν,
дебел, ντεµπελ
ΘΡΕΠΤΟΣ, θρεπτός, (θρεπτό είναι το παιδί το οποίο για διάφορους λόγους,
δεν ανατράφηκε από τους γονείς του, αλλά από άλλη οικογένεια)
ΘΥΓΑΤΡΙ∆Η, θυγατριδή, (η θυγατέρα του αδελφού ή αδελφής, η ανεψιά. Ο
ανεψιός, αδελφιδούς). Ανεψιά, (βουλγ. племенница, πλεµενιτσα).
ΘΥΜΕΛΗ, θυµέλη, (θύω+µέλη). Ο βωµός, το θυσιαστήριο, ο βωµός του
∆ιονύσου. (Εδώ ο όρος θυµέλη παραπέµπει σε βωµό προσαρµοσµένο στη
χθόνια λατρεία της Ε(ν)νοδίας). жртвеник, ζρτβενικ, олтар, ολταρ
ΘΥΜΕΛΙΚΟΣ, θυµελικός, (µεταγενέστερος του όρου θυµέλη).
ΘΥΣΙΜΟΝ, θύσιµον, θυσία, жртва, ζρτβα, жртвена понуда, ζρτβενα
πονουντα
ΘΥΩ, θύω, жртвувам, ζρτβουβαµ, нудам жртва, νουνταµ ζρτβα
ΙΑΜΑ, ίαµα, ίαση, лек, λεκ
ΙΑΤΡΟΣ, ιατρός,
лекар, λεκαρ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ, ιδιωτικός, приватен, πριβατεν
Ι∆ΡΙΣ, ίδρις,
ΙΕΡΕΥΣ, ιερεύς, свештеник, σβεστενικ, свештено лице, σβεστενο λιτσε,
хереј, χερεγι
ΙΕΡΟ∆ΟΥΛΟΣ, ιερόδουλος, (η εκδιδόµενη γυναίκα, η πόρνη), проститутка,
προστιτουτκα. (βουλγ. οµοίως).
ΙΕΡΟΠΟΙΟΣ, ιεροποιός, (ο τα ιερά ποιών), ιερός, свет, σβετ, посветен,
ποσβετεν, ποιώ, κάνω, вршам, βρσαµ, исполнувам, ισπολνουβαµ, правам,
πραβαµ, вредам, βρενταµ, чинам, τσιναµ
ΙΕΡΟΠΟΙΩ, ιεροποιώ, (ιερά+ποιώ), ιερός, свет, σβετ, посветен, ποσβετεν,
ποιώ, κάνω, вршам, βρσαµ, исполнувам, ισπολνουβαµ, правам, πραβαµ,
вредам, βρενταµ, чинам, τσιναµ)
ΙΕΡΟΣ, ιερός, свет, σβετ, посветен, ποσβετεν,
ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ, ιεροσυλία, (ιερό+συλώ), сквернавење, σκβερναβενιε,
богохулство, µπογκοχουλστβο
ΙΕΡΩ, ιερώ, (βουλγ. ιερουργώ=отслужвам служба, изпълнявам религиозен
ритуал, ιζπλνγιαβαµ ρελιγκιοζεν ριτουαλ)
ΙΕΡΩΣΥΝΗ, ιερωσύνη, (βουλγ. ιερουργώ= ръкополагане за свеженк,
ρκοπολαγκανε ζα σβεσενικ)
ΙΚΑΣΙΑ, ικεσία, (ικετεύω), понизно молам, πονιζνο µολαµ
ΙΝΑ, ίνα, για να,
ΙΝ∆ΙΚΤΙΩΝ, ινδικτιών, (χρονική µονάδα που χρησιµοποιεί η εκκλησία,
ισοδύναµη µε 15 έτη).
ΙΣΑΚΤΙΟΣ, ισάκτιος,
ΙΣΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ισελαστικός,
ΙΣΟΣ, ίσος,
еднаков, εντνακοβ, рамен, ραµεν, ист, ιστ
ΙΣΤΗΜΙ, ίστηµι, στήνω, издигам, ιζντιγκαµ, исправам, ισπραβαµ
ΙΣΤΙΩ, ιστιώ,
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ΙΣΤΩΡ, ίστωρ, ιστορώ, пишувам историја, πισουβαµ ιστοριγια, εξιστορώ,
раскажувам, ρασκαζουβαµ, опишувам, οπισουβαµ,
ΚΑΘΑΠΕΡ, καθάπερ, (καθώς, όπως), како, κακο
ΚΑΘΗΓΕΜΩΝ, καθηγεµών,
ΚΑΘΗΚΩ, καθήκω,
ΚΑΘΙΣΤΗΜΙ, καθίστηµι, ίστηµι, στήνω, издигам, ιζντιγκαµ, исправам,
ισπραβαµ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ, καθολικός, συνολικός, полн, πολν, целосен, τσελοσεν
ΚΑΘΟΡΩ, καθορώ, ορώ, κοιτάζω, βλέπω, гледам, γκλενταµ, ѕиркам,
σιρκαµ, видам, βινταµ, забележувам, ζαµπελεζουβαµ, прегледувам,
πρεγκλεντουβαµ
ΚΑΘΟΣΙΩ, καθοσιώ, (καθιστώ κάποιον όσιο), όσιος, свет, σβετ, посветен,
ποσβετεν
ΚΑΘΩΣ, καθώς, како, κακο
ΚΑΙΝΟΣ, καινός, (καινούργιος), нов, νοβ
ΚΑΙΡΟΣ, καιρός,
време, βρεµε
ΚΑΚΟΣ, κακός,
лош, λος, зол, ζολ
ΚΑΚΩΣ, κακώς,
лошо, λοσο
ΚΑΛΑΝ∆ΑΙ, καλάνδαι,
ΚΑΛΟΒΑΤΗΣ, καλοβάτης,
ΚΑΛΥΠΤΩ, καλύπτω, покривам, ποκριβαµ, затскривам, ζατσκριβαµ,
скривам, σκριβαµ
ΚΑΛΩ, καλώ, викам, βικαµ, повикувам, ποβικουβαµ, прозивам, προζιβαµ,
канам, καναµ
ΚΑΛΩΣ, καλώς, добро, ντοµπρο, убаво, ουµπαβο
ΚΑΜΑΤΟΣ, κάµατος,
замор, ζαµορ
ΚΑΤΑ, κατά, кај, καγι, по, πο, сред, σρεντ, околу, οκολου, поради, ποραντι
ΚΑΤΑΒΑΛΛΩ,
καταβάλλω,
турнувам,
τουρνιβαµ,
соборувам,
σοµπορουβαµ, се преморувам, σε πρεµορουβαµ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ, καταγγέλλω, поднесувам жалба, ποντνεσουβαµ ζαλµπα,
давам соопштение, νταβαµ σοοπστενιε
ΚΑΤΑΓΙΓΝΩΣΚΩ, καταγιγνώσκω, (κατά+γιγνώσκω), γνωρίζω, знам, ζναµ,
познавам, ποζναβαµ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, καταγραφή, запишување, ζαπισουβανιε, регистрација,
ρεγκιστρατσιγια
ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ, καταγράφω, запишувам, ζαπισουβαµ,
регистрирам,
ρεγκιστριραµ
ΚΑΤΑΓΩ, κατάγω, επιτυγχάνω, успевам, ουσπεβαµ, постигам, ποστιγκαµ
ΚΑΤΑΛΕΙΠΩ, , καταλείπω, εγκαταλείπω, изоставам, ιζοσταβαµ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΟΣ, κατάλοιπος, κατάλοιπο,
остаток, οστατοκ
ΚΑΤΑΛΥΩ,
καταλύω,
отстранувам,
οτστρανουβαµ,
уништувам,
ουνιστουβαµ
ΚΑΤΑΠΟΝΩ, καταπονώ, κουράζω, изморувам, ιζµορουβαµ, καταπόνηση,
изморување, ιζµορουβανιε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ, κατασκευάζω, градам, γκρανταµ, ѕидам, σινταµ,
изработувам, ιζραµποτουβαµ, приготвувам, πριγκοτβουβαµ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΩ, καταστρέφω, разурнувам, ραζουρνουβαµ, уништувам,
ουνιστουβαµ, погубувам, πογκουµπουβαµ
ΚΑΤΑΤΑΣΣΩ, κατατάσσω, редам, ρενταµ, класирам, κλασιραµ
ΚΑΤΑΤΙΘΗΜΙ, κατατίθηµι, καταθέτω, положувам, πολοζουβαµ, оставам,
οσταβαµ, внесувам, βνεσουβαµ
ΚΑΤΑΦΘΕΙΡΩ, καταφθείρω, (κατά+φθείρω), φθείρω,
уривам, ουριβαµ,
растурам, ραστουραµ
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ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ, καταφύγιον, прибежиште, πριµπεζιστε, скривалиште,
σκριβαλιστε
ΚΑΤΕΧΩ, κατέχω, владеам, βλαντεαµ, сопственик сум, σοπστβενικ σουµ
ΚΑΤΟΙΚΩ, κατοικώ, живеам, ζιβεαµ, престојувам, πρεστογιουβαµ
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΩ, κατονοµάζω, именувам, ιµενουβαµ
ΚΕΙΡΩ, κείρω, (καταστρέφω, αποκόβω, κουρεύω, ερηµώνω), καταστρέφω,
разурнувам, ραζουρνουβαµ, уништувам, ουνιστουβαµ, погубувам,
πογκοµπουβαµ
ΚΕΛΕΥΣΙΣ, κέλευσις, διαταγή, заповед, ζαποβεντ
ΚΕΛΕΥΩ, κελεύω, διατάζω, заповедувам, ζαποβεντουβαµ, παραγγέλω,
παρακινώ, προτρέπω, συµβουλεύω, παρακαλώ
ΚΕΡΑΣ, κέρας, άκρον, κέρατο, пог, πογκ
ΚΕΥΘΟΣ, κεύθος,
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ, κεφάλαιον, (κεφάλαιο βιβλίου), глава во книга, γκλαβα βο
κνιγκα, κεφάλαιον, (οικονοµικό), капитал, καπιταλ
ΚΗ∆ΕΥΩ, κηδεύω, погребувам, πογκρεµπουβαµ
ΚΗ∆ΟΣ, κήδος, φροντίς, грижа, γκριζα, (κήδοµαι, φροντίζω),
ΚΗΠΟΥΡΟΣ, κηπουρός, градинар, γκραντιναρ
ΚΗΡ, κηρ,
ΚΙΘΑΡΩ∆ΟΣ, κιθαρωδός, гитарист, γκιταριστ
ΚΙΜΩΛΙΟΝ, κιµώλιον,
ΚΙΣΣΟΣ, κισσός,
бршлен, µπρσλεν
ΚΛΑ∆ΟΣ, κλάδος, област, οµπλαστ
ΚΛΑΥΤΟΣ, κλαυτός, (κλαµένος, δακρυσµένος), κλαίω, плачам, πλατσαµ,
оплакувам,
ΚΛΑΩ, κλάω, σπάζω, кршам, κρσαµ
ΚΛΕΙΩ, κλείω, затворам, ζατβοραµ, заклучувам, ζακλουτσουβαµ,
завршувам, ζαβρσουβαµ
ΚΛΕΠΤΩ, κλέπτω,
крадам, κρανταµ
ΚΛΗΡΩ, κληρώ, (κληρώνω), влечам, βλετσαµ
ΚΛΥΤΟΣ, κλυτός,
ΚΝΗΜΗ, κνήµη,
прасе, πρασε
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ, κοιµητήριον, гробишта, γκροµπιστα
ΚΟΙΝΗ, κοινή,
општа, οπστα
ΚΟΙΝΟΣ, κοινός, општ, οπστ, заеднички, ζαεντνιτσκι
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, κοινωφελής, општополезен, οπστοπολεζεν
ΚΟΛΛΩ, κολλώ,
лепам, λεπαµ, слепувам, σλεπουβαµ
ΚΟΜΙΖΩ, κοµίζω, φέρω,
носам, νοσαµ, држам, ντρζαµ
ΚΟΝΙΣ, κόνις,
прав, πραβ
ΚΟΠΙΩ, κοπιώ, κοπιάζω, се изморувам, σε ιζµορουβαµ
ΚΟΡΑΣΙΟΝ, κοράσιον, девојче, ντεβογιτσε
ΚΟΡΗ, κόρη,
ќерка, τσερκα
ΚΟΣΜΙΟΣ, κόσµιος, скромен, σκροµεν
ΚΟΣΜΟΣ, κόσµος,
свет, σβετ, народ, ναροντ
ΚΟΣΜΩ, κοσµώ, редам, ρενταµ, китам, κιταµ, украсувам, ουκρασουβαµ
ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ, κράτιστος,
ΚΡΕΑΣ, κρέας,
месо, µεσο
ΚΡΗΝΗ, κρήνη, (βρύση), чешма, τσεσµα
ΚΡΙΝΩ, κρίνω, сметам, σµεταµ, проценувам, προτσενουβαµ, судам,
σουνταµ, мислам, µισλαµ
ΚΡΙΣΙΣ, κρίσις,
мислење, µισλενιε
ΚΡΙΤΕΥΩ, κριτεύω, κριτής, судија, σουντιγια, рецензент, ρετσενζεντ
ΚΤΕΑΝΟΝ, κτέανον,
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ΚΤΙΣΤΗΣ, κτίστης,
ѕидар, σινταρ, градител, γκραντιτελ
ΚΤΩΜΑΙ, κτώµαι, αποκτώ, се здобивам, σε ζντοµπιβαµ, придобивам,
πριντοµπιβαµ
ΚΥΑΘΟΣ, κύαθος,
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, κυβερνήτης, управител, ουπραβιτελ
ΚΥΘΡΟΣ, κύθρος, κύθρος= χύτρος, χύτρα, πηγάδι, πηγή.
ΚΥΝΗΓΕΣΙΟΝ, κυνηγέσιον,
ΚΥΝΗΓΟΣ, κυνηγός, ловец, λοβετσ
ΚΥΡΙΕΥΩ, κυριεύω, покорувам, ποκορουβαµ, завладувам, ζαβλαντουβαµ
ΚΥΡΩ, κυρώ, κυρώνω, утврдувам, ουτβρντουβαµ
ΚΩΛΥΩ, κωλύω, εµποδίζω, пречам, πρετσαµ, отежнувам, οτεζνουβαµ
ΚΩΜΗ, κώµη, κωµόπολη, паланка, παλανκα, гратче, γκραττσε
ΛΑΓΧΑΝΩ, λαγχάνω, τυχαίνω, среќавам, σρετσαβαµ, случајно,
σλουτσαγινο
ΛΑΛΗΤΟΣ, λαλητός,
ΛΑΛΩ, λαλώ, брборам, µπρµποραµ, дрдорам, ντρντοραµ, говорам,
γκοβοραµ
ΛΑΜΒΑΝΩ, λαµβάνω, земам, ζεµαµ, добивам, ντοµπιβαµ
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΧΗΣ, λαµπαδάρχης, (λαµπάδα+άρχω), λαµπάδα,
свеќа,
σβετσα, факел, φακελ, άρχων, господар, γκοσπονταρ
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΧΩ, λαµπαδαρχώ, λαµπάδα, свеќа, σβετσα, факел, φακελ,
άρχω, δεσπόζω, κυριαρχώ, господарам, γκοσπονταραµ
ΛΑΜΠΑΣ, λαµπάς, свеќа, σβετσα, факел, φακελ
ΛΑΜΠΡΟΣ, λαµπρός, осветлен, οσβετλεν, блескав, µπλεσκαβ
ΛΕΓΩ, λέγω, кажувам, καζουβαµ, говорам, γκοβοραµ, читам, τσιταµ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, λειτουργία, дејствување, ντεγιστβουβανιε, служење,
σλουζενιε, служба, σλουζµπα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, λειτουργός, слуга, σλουγκα, служител, σλουζιτελ
ΛΕΥΚΩΜΑ, λεύκωµα, белка, µπελκα
ΛΙΘΙΝΟΣ, λίθινος, каменит, καµενιτ, од камен, οντ καµεν
ΛΙΘΟΞΟΟΣ, λιθοξόος, (λίθος+ξέω), λίθος, камен, καµεν, ξέω, ξύνω, чешам,
τσεσαµ, стругам, στρουγκαµ
ΛΟΓΑΣ, λογάς,
зборливост, ζµπορλιβοστ
ΛΟΓΕΥΩ, λογεύω,
ΛΟΓΟΣ, λόγος, говор, γκοβορ, буква, µπουκβα, збор, ζβορ, разговор,
ραζγκοβορ, причина, πριτσινα, тема, τεµα
ΛΟΙΠΟΣ, λοιπός, останат, οστανατ
ΛΟΥΩ, λούω, мијам, µιγιαµ, капам, καλαµ
ΛΥΠΩ, λυπώ, жалостам, ζαλοσταµ, натажувам, ναταζουβαµ, огорчувам,
ογκορτσουβαµ
ΛΥΡΟΚΤΥΠΟΣ, λυροκτύπος, λυράρης, гуслар, γκουσλαρ, селски свирач
на гудачки инструмент, σελσκι σβιρατς να γκουντατσκι ινστρουµεντ
ΛΥΧΝΑΠΤΡΙΑ, λυχνάπτρια, λυχνάρι, светилка, σβετιλκα, ламба, λαµπα
ΜΑΘΗΜΑ, µάθηµα, лекција, λεκτσιγια
ΜΑΙΝΟΜΑΙ, µαίνοµαι, οργίζοµαι, θωµώνω, се лутам, σε λουταµ, се
разбеснувам, σε ραζµπεσνουβαµ, се разгневувам, σε ραζγκνεβουβαµ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ, µακάριος, блажен, µπλαζεν
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΡΧΙΚΟΣ,
µακεδονιαρχικός,
Μακεδών,
македонски,
µακεντονσκι, άρχω, δεσπόζω, κυριαρχώ, господарам, γκοσπονταραµ,
άρχων, господар, γκοσπονταρ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΡΧΙΣΣΑ, µακεδονιάρχισσα, Μακεδών,
македонска, άρχω,
δεσπόζω, κυριαρχώ, господарам, δέσποινα, αφέντισσα, господарка,
γκοσπονταρκα

77

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ, µακεδονικός, македонски, µακεντονσκι
ΜΑΚΡΟΣ, µακρός, долг, ντολγκ
ΜΑΛΗ, µάλη, µασχάλη, глувчева дупка, γκλουβτσεβα ντουπκα
ΜΑΝΘΑΝΩ, µανθάνω, µαθαίνω, учам, ουτσαµ, обучувам, οµπουτσουβαµ
ΜΑΡΑΙΝΩ, µαραίνω, правам да овене, πραβαµ ντα οβενε
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ, µαρµάρινος, мермерен, µερµερεν
ΜΑΡΠΤΩ, µάρπτω,
ΜΑΡΤΥΡΙΑ, µαρτυρία, свидетелство, σβιντετελστβο
ΜΑΡΤΥΡΟΠΟΙΩ, µαρτυροποιώ, µάρτυς, маченик, µατσενικ, сведок,
σβεντοκ, ποιώ, правам, πραβαµ, вршам, βρσαµ
ΜΑΡΤΥΡΩ, µαρτυρώ, сведочам, σβεντοτσαµ, мачен сум, µατσεν σουµ
ΜΑΡΤΥΣ, µάρτυς, маченик, µατσενικ, сведок, σβεντοκ
ΜΑΣΤΙΓΩ, µαστιγώ, µαστιγώνω, камшикувам, καµσικουβαµ
ΜΑΧΙΜΟΣ, ο ικανός για µάχη, ικανός, мозен, µοζεν, способен, σποσοµπεν,
возмозен, βοζµοζεν, µάχη, битка, µπιτκα, војна, βογινα, бој, µπογι
ΜΕΓΑΛΑ, µεγάλα, µεγάλος, голем, γκολεµ
ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ, µεγαλοπρεπής, прекрасен, πρεκρασεν, величествен,
βελιτσεστβεν
ΜΕΓΑΛΟΦΡΟΣΥΝΗ, µεγαλοφροσύνη, µεγαλοψυχία, великодушност,
βελικοντουσνοστ, µεγαλόψυχος, великодушен, βελικοντουσεν
ΜΕΓΑΣ, µέγας, µεγάλος, голем, γκολεµ
ΜΕΘΥΩ, µεθύω, µεθώ, опивам, οπιβαµ, се опивам, σε οπιβαµ
ΜΕΛΕΤΗ, µελέτη, учење, ουτσενιε, проучување, προουτσουβανιε
ΜΕΛΟΣ, µέλος, член на комитет, ουλεν να κοµιτετ, на партија, να παρτιγια
ΜΕΝΤΟΙ, µέντοι, (λοιπόν), и така, ι τακα, значи, ζνατσι
ΜΕΝΩ, µένω,
живеам, ζιβεαµ, престојувам, πρεστογιουβαµ
ΜΕΡΙΣ, µερίς,
дел, ντελ, порција, πορτσιγια
ΜΕΡΙΣΜΟΣ, µερισµός, χωρισµός, разделба, ραζντελµπα, разделување,
ραζντελουβανιε, развод, ραζβοντ, µερίς, дел, ντελ, порција, πορτσιγια
ΜΕΡΟΣ, µέρος, дел, ντελ, место, µεστο
ΜΕΡΟΨ, µέροψ,
ΜΕΤΑΙΡΩ, µεταίρω,
ΜΕΤΑΛΑΣΣΩ, µεταλάσσω, менувам, µενουβαµ, изменувам, ιζµενουβαµ
ΜΕΤΑΤΙΘΗΜΙ, µετατίθηµι, (τίθηµι, θέτω),
ΜΕΤΕΙΜΙ,
µέτειµι,
µετέρχοµαι,
µεταχειρίζοµαι,
употребувам,
ουποτρεµπουβαµ, се служам, σε σλουζαµ
ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ, µετόπισθεν, (βουλγ. πίσω, назад, ναζαντ, обратно,
οµπρατνο)
ΜΕΤΡΟΝ, µέτρον, мера, µερα, метро, µετρο
ΜΗ, µή,
не, νε
ΜΗ∆Ε, µηδέ,
ниту, νιτου
ΜΗ∆ΕΙΣ, µηδείς, никој, νικογι
ΜΗΚΕΤΙ, µηκέτι, ниту, νιτου
ΜΗΠΟΤΕ, µήποτε, ουδέποτε, никогаш, νικογκασ
ΜΗΤΕ, µήτε,
ниту, νιτου
ΜΗΤΙΣ, µήτις,
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ, µητρόπολις, метропола, µετροπολα, митрополија,
µιτροπολιγια
ΜΙΚΡΟΣ, µικρός, малечок, µαλετσοκ, кус, κουσ
ΜΙΜΑΣ, µιµάς,
ΜΙΤΟΣ, µίτος, κουβάρι, топче, τοπτσε
ΜΝΗΜΕΙΟΝ, µνηµείον, споменик, σποµενικ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ, µνηµόσυνον, помен, ποµεν, панихида, πανιχιντα
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ΜΟΙΡΑ, µοίρα, дел, ντελ, степен, στεπεν, судбина, σουντµπινα
ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, µονοµαχία, дуел, ντουελ, двобој, ντβοµπογι
ΜΟΝΟΜΑΧΙΟΝ, µονοµάχιον,
ΜΟΝΟΝ, µόνον,
само, σαµο
ΜΟΝΟΣ, µόνος,
сам, σαµ
ΜΟΝΟΣ, µονός,
непарен, νεπαρεν, прост, προστ
ΜΟΡΦΗ, µορφή,
вид, βιντ, форма, φορµα
ΜΟΧΘΟΣ, µόχθος, мака, µακα
ΜΥΡΙΑΣ, µυριάς,
десетици илиади, ντεσετιτσι ιλιαντι
ΜΥΡΙΟΙ, µύριοι,
двесте илиади, ντβεστε ιλιαντι
ΜΥΣΤΗΣ, µύστης, µυηµένος (αυτός που κλείνει το στόµα, τα µάτια, που δεν
ακοκαλύπτει µυστικά), κατηχηµένος. κατήχηση, иницијација, ινιτσιγιατσιγια
ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ, νεανίσκος, νεανικός, млад, µλαντ, младешки, µλαντεσκι
ΝΕΚΥΣ, νέκυς,
ΝΕΟΘΝΗΤΟΣ, νεόθνητος,
ΝΕΩΚΟΡΙΑ, νεωκορία,
ΝΕΩΚΟΡΟΣ, νεωκόρος, црковен службеник задолжен за црковниот
имот, τσρκοβεν σλουζµπενικ ζαντολζεν ζα τσρκοβνιοτ ιµοτ
ΝΙΚΗ, νίκη,
победа, ποµπεντα
ΝΙΚΩ, νικώ,
победувам, ποµπεντουβαµ
ΝΙΝΝΗ, νίννη,
ΝΟΗΣΙΣ, νόησις,
интелект, ιντελεκτ, разбирање, ραζµπιρανιε
ΝΟΜΙΖΩ, νοµίζω,
мислам, µισλαµ, сметам, σµεταµ, верувам, βερουβαµ
ΝΟΜΙΜΟΣ, νόµιµος,
законски, ζακονσκι, легален, λεγκαλεν
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, νοµοθέτης,
законодавец, ζακονονταβετσ
ΝΟΜΟΘΕΤΩ, νοµοθετώ,
издавам закон, ιζνταβαµ ζακον
ΝΟΜΟΣ, νόµος,
закон, ζακον
ΝΟΣΟΣ, νόσος,
болест, µπολεστ
ΝΥΝ, νυν, τώρα,
сега, σεγκα, веднаш, βεντνασ
ΞΕΝΙΚΟΣ, ξενικός,
туѓинец, τουγκινετσ
ΞΥΛΕΙΑ, ξυλεία,
дрво, ντρβο, дрвен материјал, ντρβεν µατεριγιαλ
ΞΥΛΟΝ, ξύλον,
дрво, ντρβο
ΟΒΟΛΟΣ, οβολός, (µικρό χρηµατικό ποσό, 1/6 της δραχµής).
ΟΓ∆ΟΗΚΟΝΤΑ, ογδοήκοντα, ογδόντα, осумдесет, οσουµντεσετ
ΟΓ∆ΟΗΚΟΣΤΟΣ, ογδοηκοστός, осумнаесетти, οσουµναεσεττι
ΟΓ∆ΟΟΣ, όγδοος, осми, οσµι
Ο∆Ε, όδε, (Πού να βρουν οι Σκοπιανοί την αναφορική αντωνυµία όδε, ήδε
τόδε, και µάλιστα και µε δασεία);
Ο∆ΟΣ, οδός, улица, ουλιτσα
Ο∆ΥΝΗΡΟΣ, οδυνηρός, болен, µπολεν, кој боли, κογι µπολι
ΟΙ∆Α, οίδα, (οίδα= γνωρίζω), знам, ζναµ, познавам, ποζναβαµ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, οικονοµία, штедливост, στεντλιβοστ, економија, εκονοµιγια
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, οικονόµος, економски, εκονοµσκι
ΟΙΚΟΣ, οίκος, οικία, κατοικία, куќа, κουτσα, дом, ντοµ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ, οικουµενικός, вселенски, βσελενσκι
ΟΙΚΩ, οικώ, κατοικώ, живеам, ζιβεαµ, престојувам, πρεστογιουβαµ
ΟΙΟΣ, οίος, οποίος, којшто, κογιστο, каков што, κακοβ στο
ΟΚΝΗΡΟΣ, οκνηρός, мрзлив, µρζλιβ
ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΙ, οκτακόσιοι, осумстотини, οσουµστοτινι
ΟΚΤΩ, οκτώ, осум, οσουµ
ΟΛΕΘΡΟΣ, όλεθρος, уништување, ουνιστουβανιε, рушевина, ρουσεβινα,
катастрофа, καταστροφα
ΟΛΙΓΟΣ, ολίγος, мал, µαλ, малуброен, µαλουµπροεν, незначителен,
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νεζνατσιτελεν, кус, κουσ
ΟΛΙΓΩΡΩ, ολιγωρώ, ολιγωρία, немарност, νεµαρνοστ, невнимателност,
νεβνιµατελνοστ, негрижа, νεγκριζα
ΟΛΚΗ, ολκή, привлекување, πριβλεκουβανιε, влечење, βλετσενιε
ΟΛΟΟΣ, ολοός,
ΟΛΟΣ, όλος, целосен, τσελοσεν, цел, τσελ
ΟΜΝΥΩ, οµνύω, ορκίζω, ορκίζοµαι, се заколнувам, σε ζακολνουβαµ
ΟΜΟΙΩΣ, οµοίως, όµοιος, еднаков, εντνακοβ, соодветен, σοοντβετεν
ΟΜΟΛΟΓΩ, οµολογώ, признавам, πριζναβαµ
ΟΝΟΣ, όνος, γαϊδούρι, магаре, µαγκαρε
ΟΞΥΒΑΤΗΣ, οξυβάτης,
ΟΠΛΟΝ, όπλον, оружје, ορουζγιε
ΟΠΟΤΑΝ, οπόταν, (οπότε+αν = κάθε φορά που), кога, κογκα, кога и да е,
κογκα ι ντα ε
ΟΠΩΣ, όπως,
како, κακο
ΟΡΕΙΝΟΣ, ορεινός, планински, πλανινσκι
ΟΡΙΖΩ, ορίζω,
определувам, οπρεντελουβαµ,
ΟΡΚΙΖΩ, ορκίζω,
се заколнувам, σε ζακολνουβαµ
ΟΡΚΟΣ, όρκος,
заклетва, ζακλετβα, клетва, κλετβα
ΟΡΝΥΜΙ, όρνυµι, (=ανίστηµι, κινώ, διεγείρω, εφορµώ, παρακινώ, προτρέπω,
σηκώνοµαι),
ставам, σταβαµ
ΟΡΦΑΝΟΣ, ορφανός,
сирак, σιρακ
ΟΡΦΑΝΟΦΥΛΑΞ, ορφανοφύλαξ, (ορφανός+φύλαξ), ορφανός, сирак,
φύλαξ, чувар, τσουβαρ
ΟΣ, ός, (ός, ή, όν). (Πού να βρουν οι Σκοπιανοί την αναφορική αντωνυµία ός,
ή, ό, η οποία θέλει και δασεία); αυτός, ή, ό, (αντωνυµία), тој, τογι, таа, ταα,
тоа, τοα, овој, οµπογι, оваа, οβαα, ова, οβα
ΟΣΙΩΣ, οσίως,
ΟΣΟΣ, όσος, (η, ον),
толку, τολκου, сите, σιτε, којшто, κογιστο
ΟΣΠΕΡ, όσπερ, (Πού να βρουν οι Σκοπιανοί την αναφορική αντωνυµία
όσπερ, ήπερ, όπερ, η οποία θέλει και δασεία);
ΟΣΤΙΣ, όστις, (Πού να βρουν οι Σκοπιανοί την αναφορική αντωνυµία όστις,
ήτις, ότι, η οποία θέλει και δασεία); Αν µου πουν µάλιστα πώς κλίνεται,
κερδίζουν ωρολόγιον, όποιος, којшто, κογιστο, кој и да е, κογι ι ντα ε
ΟΣΤΟΥΝ, οστούν, κόκκαλο, коска, κοσκα
ΟΤΑΝ, όταν,
кога, κογκα, штом, στοµ
ΟΤΕ, ότε, όταν, (επίρρ.), кога, κογκα, штом, στοµ
ΟΤΙ, ότι,
дека, ντεκα, бидејќи, µπιντεγιτσι
ΟΥ, ου, (αρνητικό µόριο), δεν, µη, όχι,
не, νε
ΟΥ, ού, (του οποίου). (Με δασεία και περισπωµένη. Αναφορική αντωνυµία)
ΟΥ∆Ε, ουδέ,
ниту, νιτου
ΟΥ∆ΕΙΣ, ουδείς, никој, νικογι
ΟΥΚΕΤΙ, ουκέτι, ниту, νιτου
ΟΥΡΑΝΙΟΣ, ουράνιος,
небесен, νεµπεσεν
ΟΥΤΕ, ούτε,
ниту, νιτου
ΟΥΤΟΣ, ούτος, (ούτος, αύτη, τούτο), (αυτός, ή ,ό), тој, τογι, таа, ταα, тоа,
τοα, овој, οµπογι, оваа, οβαα, ова, οβα. (Άντε τώρα να ξέρουν οι Σκοπιανοί
πώς γράφεται η λέξη ούτος, ότι π.χ. θέλει δασεία και περισπωµένη, πώς
κλίνεται η αντωνυµία αυτή, ότι π.χ. στη γενική κάνει τούτου, ταύτης, τούτου
κτλ. Πώς στο καλό να είστε Μακεδόνες βρε άνθρωποι;).
ΟΥΤΩΣ, ούτως, έτσι, приближно, πριµπλιζνο
ΟΦΕΙΛΩ, οφείλω, должам, ντολζαµ, должник сум, ντολζνικ σουµ
ΟΧΗΓΕΤΩ, οχηγετώ,
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ΟΧΛΟΣ, όχλος, толпа, τολπα, мноштво, µνοστβο
ΟΧΛΩ,
οχλώ,
ενοχλώ,
здодевам,
ζντοντεβαµ,
обеспокојувам,
οµπεσποκογιουβαµ, беспокојам, µπεσποκογιαµ
ΟΧΩΡΩ, οχυρώ, οχυρώνω, утврдувам, ουτβρντουβαµ
ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ, παγκρατιαστής,
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ, παιδαγωγός, педагог, πενταγκογκ
ΠΑΙ∆ΑΡΙΟΝ, παιδάριον,
ΠΑΙ∆ΙΣΚΗ, παιδίσκη,
ΠΑΙ∆ΟΤΡΙΒΗΣ, παιδοτρίβης, παιδονόµος, вратар, βραταρ
ΠΑΛΑΙ∆ΟΞΟΣ, παλαίδοξος,
ΠΑΛΑΙΣΜΟΣΥΝΗ, παλαισµοσύνη,
ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ, παλαίστρα,
сала за борење, σαλα ζα µπορενιε
ΠΑΛΑΙΣΤΡΙΤΗΣ, παλαιστρίτης,
ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΦΥΛΑΞ, παλαιστροφύλαξ, (παλαίστρα+φύλαξ), παλαίστρα,
сала за борење, σαλα ζα µπορενιε, φύλαξ, чувар, τσουβαρ
ΠΑΛΙΝ, πάλιν, ξανά, повторно, ποβτορνο, одново, οντνοβο, пак, πακ
ΠΑΝ∆ΗΜΕΙ, πανδηµεί, (µε όλο το λαό), µε,
со, σο, од мене οντ µενε,
όλο, (όλος,η,ον), целосен, τσελοσεν, цел, τσελ, δήµος=λαός, народ, ναροντ
ΠΑΝ∆ΗΜΟΣ, πάνδηµος, (πάν+δήµος), πας, πάσα, παν, όλος, η, ον,
целосен, τσελοσεν, цел, τσελ, δήµος=λαός, народ, ναροντ
ΠΑΝΤΟΙΟΣ, παντοίος, κάθε,
секој, σεκογι
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ, παντοκράτωρ, сесоптвеник, σεσοπτβενικ
ΠΑΝΤΟΤΕ, πάντοτε, секогаш, σεκογκασ
ΠΑΠΠΟΣ, πάππος, дедо, ντεντο
ΠΑΡΑ, παρά, покрај, ποκραγι
ΠΑΡΑΓΙΓΝΟΜΑΙ, παραγίγνοµαι, (παρά+γίγνοµαι), παραγίγνοµαι =
βρίσκοµαι παραπλεύρως, έρχοµαι ως βοηθός, βοηθώ, помагам, ποµαγκαµ,
βοηθός, помошник, ποµοσνικ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΩ,
παραγράφω,
пишувам
прекумерно,
πισουβαµ
πρεκουµερνο
ΠΑΡΑΓΩ, παράγω, произведувам, προϊσβεντουβαµ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΚΝΥΜΙ, παραδείκνυµι, δείκνυµι και δεικνύω, δείχνω, φανερώνω,
покажувам, ποκαζουβαµ, гледам, γκλενταµ, меркам, µερκαµ
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΩΜΙ, παραδίδωµι, (δίδωµι, δίνω) παραδίδω,
доставувам,
ντοσταβουβαµ, врачувам, βρατσουβαµ
ΠΑΡΑ∆ΟΞΟΣ, παράδοξος, туѓ, τουγκ, чуден, τσουντεν, парадоксален,
παραντοξαλεν,
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΣ,
παράδοσις,
предавање,
πρενταβανιε,
врачување,
βρατσουβανιε, капитулација, καπιτουλατσιγια
ΠΑΡΑΙΡΩ, παραιρώ,
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ, παρακαταθήκη, депозит, ντεποζιτ, резерва, ρεζερβα
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩ, παραλαµβάνω, добивам, ντοµπιβαµ, примам, πριµαµ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, παραµυθία,
утеха, ουτεχα
ΠΑΡΑΠΟ∆ΙΖΩ, παραποδίζω,
ΠΑΡΑΠΡΑΣΙΣ, παράπρασις,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, παρασκευή,
препрема, πρεπρεµα
ΠΑΡΑΤΙΘΗΜΙ, παρατίθηµι, παραθέτω, споредувам, σπορεντουβαµ
ΠΑΡΕΙΜΙ, πάρειµι,
ΠΑΡΕΙΣ∆ΥΣΙΣ, παρείσδυσις, (παρά+εισδύω), παρεισδύω, παρεισφρέω,
παρεισέρχοµαι, εµφιλοχωρώ, (εισέρχοµαι, навлегувам, ναβλεγκουβαµ,
влегувам, βλεγκουβαµ)
ΠΑΡΕΡΧΟΜΑΙ, παρέρχοµαι, φεύγω, бегам, заминувам, си одам
ΠΑΡΕΥΡΕΣΙΣ, παρεύρεσις,
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ΠΑΡΕΧΩ, παρέχω, набавувам, ναµπαβουβαµ, доставувам, ντοσταβουβαµ
ΠΑΡΘΕΝΟΣ, παρθένος, девица, ντεβιτσα
ΠΑΡΟ∆ΙΤΗΣ, παροδίτης, διαβάτης, οδοιπόρος, минувач, µινουβατς,
патник, πατνικ
ΠΑΡΡΡΗΣΙΑ, παρρησία, θάρρος, смелост, σµελοστ
ΠΑΣ, πας, κάθε, секој, σεκογι
ΠΑΣΧΩ, πάσχω, страдам, στρανταµ
ΠΑΤΡΑ, πάτρα, πατρίδα, родина, ροντινα, татковина, τατκοβινα
ΠΑΤΡΙΟΣ, πάτριος, πατροπαράδοτος, традиционален, τραντιτσιοναλεν,
обичаен, οµπιτσαεν,
ΠΑΤΡΙΣ, πατρίς,
родина, ροντινα, татковина, τατκοβινα
ΠΑΤΡΩΝ, πάτρων, προστάτης, покровител, ποκροβιτελ
ΠΑΤΡΩΟΣ, πατρώος, πατροπαράδοτος, традиционален, τραντιτσιοναλεν,
обичаен, οµπιτσαεν,
ΠΕΖΟΣ, πεζός,
пешачки, πεσατσκι
ΠΕΙΘΑΡΧΩ, πειθαρχώ,
дисциплинирам сум, ντιστσιπλινιραµ σουµ
ΠΕΙΡΩΜΑΙ, πειρώµαι, προσπαθώ,
грижам, γκριζαµ, се прашувам, σε
πρασουβαµ
ΠΕΜΠΤΟΣ, πέµπτος, петти, πεττι
ΠΕΝΘΕΡΟΣ, πενθερός, свекор, σβεκορ
ΠΕΝΤΑΚΙΣ, πεντάκις, (πέντε φορές), пет пати, πετ πατι
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ, πεντακόσιοι, петстотини, πετστοτινι
ΠΕΝΤΕ, πέντε,
пет, πετ
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ, πεντήκοντα, педесет, πεντεσετ
ΠΕΡΙ, περί, σχετικά, односно, οντνοσνο
ΠΕΡΙΕΙΜΙ, περίειµι,
ΠΕΡΙΕΧΩ, περιέχω, содржам, σοντρζαµ
ΠΕΡΙΚΑΛΛΗΣ, περικαλλής, πανέµορφος, ο πολύ όµορφος, πολύ, многу,
µνογκου, мошне, µοσνε, όµορφος, убав, ουµπαβ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, περιουσία, имот, ιµοτ, сопственост, σοπστβενοστ
ΠΕΤΡΟΣ, πέτρος,
ΠΙΚΡΟΣ, πικρός, горчлив, γκορτσλιβ
ΠΙΜΠΛΗΜΙ, πίµπληµι, (πληρώ, γεµίζω), полнам, πολναµ
ΠΙΠΡΑΣΚΩ, πιπράσκω, πωλώ, продавам, προνταβαµ
ΠΙΠΤΩ, πίπτω, πέφτω, паѓам, παγκαµ
ΠΛΗΘΟΣ, πλήθος, множина, µνοζινα, мноштво, µνοστβο, маса, µασα
ΠΛΗΝ, πλην, εκτός, освен, οσβεν
ΠΛΗΡΩΣΙΣ, πλήρωσις, наполнетост, ναπολνετοστ, исполнување,
ισπολνουβανιε
ΠΝΕΥΜΑ, πνεύµα, ум, ουµ, дух, ντουχ
ΠΟΘΩ, ποθώ, копнеам, κοπνεαµ, силно, σιλνο, посакувам, ποσακουβαµ
ΠΟΛΕΜΟΣ, πόλεµος, војна, βογινα
ΠΟΛΙΣ, πόλις, град, γκραντ
ΠΟΛΙΤΑΡΧΗΣ, πολιτάρχης, (πόλις+άρχω), πόλις, град, γκραντ, άρχω,
εξουσιάζω, владеам, βλαντεαµ, имам сила, ιµαµ σιλα
ΠΟΛΙΤΑΡΧΙΑ, πολιταρχία, (πόλις+άρχω), πόλις,
град, γκραντ, άρχω,
εξουσιάζω, владеам, βλαντεαµ, имам сила, ιµαµ σιλα
ΠΟΛΙΤΑΡΧΩ, πολιταρχώ, (πόλις+άρχω), πόλις,
град, γκραντ, άρχω,
εξουσιάζω, владеам, βλαντεαµ, имам сила, ιµαµ σιλα
ΠΟΛΙΤΕΙΑ, πολιτεία, држава, ντρζαβα, град, γκραντ, кантон, καντον
ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΑΙ, πολιτεύοµαι, политичар сум, πολιτιτσαρ
ΠΟΛΙΤΗΣ, πολίτης, граѓанин, γκραγκανιν
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, πολιτικός,
политички, πολιτιτσκι
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ΠΟΛΛΑΚΙΣ, πολλάκις, πολλές φορές, многу пати, µνογκου πατι
ΠΟΛΥ, πολύ,
многу, µνογκου, мошне, µοσνε
ΠΟΛΥΚΡΗΝΟΝ, πολύκρηνον,
ΠΟΛΥΜΟΧΘΟΣ, πολύµοχθος, (πολύς+µόχθος), επίπονος, мачен, µατσεν,
тежок, τεζοκ
ΠΟΛΥΣ, πολύς, (ο πολύς, η πολλή, το πολύ), ο πλείστος, многу, µνογκου
ΠΟΝΩ, πονώ, страдам, στρανταµ, ме боли, µε µπολι
ΠΟΡΙΖΩ, πορίζω, (βοηθώ κάποιον να αποκτήσει κάτι), πορίζοµαι, αποκτώ,
αποκοµίζω,
се здобивам, σε ζντοµπιβαµ, придобивам, πριντοβιβαµ,
ΠΟΣΙΣ, πόσις, (το να πίνει κανείς)
ΠΟΤΕ, ποτέ,
никогаш, νικογκασ
ΠΟΤΟΣ, πότος, το ποτό, алкохол, αλκοχολ
ΠΡΑΓΜΑ, πράγµα, нешто, νεστο, предмет, πρεντµετ, дело, ντελο, стока,
στοκα
ΠΡΑΚΤΩΡ, πράκτωρ, πράκτορας, агент, αγκεντ
ΠΡΑΞΙΣ, πράξις, дело, ντελο, дејство, ντεγιστβο, постапка, ποσταπκα
ΠΡΑΣΙΣ, πράσις,
ΠΡΑΤΤΩ, πράττω, κάνω, вршам, βρσαµ, исполнувам, ισπολνουβαµ,
правам, πραβαµ, вредам, βρενταµ, чинам, τσιναµ
ΠΡΕΠΩ, πρέπω, πρέπει, треба, τρεµπα, потребно е, ποτρεµπνο ε
ΠΡΕΠΩ∆ΗΣ, πρεπώδης,
ΠΡΕΣΒΕΥΩ, πρεσβεύω,
ΠΡΕΣΒΥΣ, πρέσβυς, амбасадор, αµπασαντορ
ΠΡΟ, προ, пред, πρεντ
ΠΡΟΑΓΩ, προάγω, водам, βονταµ, туркам, τουρκαµ, напред, ναπρεντ,
поттикнувам, ποττικνουβαµ
ΠΡΟΒΑΙΝΩ, προβαίνω, пристапувам, πρισταπουβαµ, претприемам,
πρετπριεµαµ
ΠΡΟΒΑΛΛΩ, προβάλλω, претставувам, πρετσταβουβαµ, проектирам,
προεκτιραµ, се покажувам, σε ποκαζουβαµ
ΠΡΟΒΟΛΗ, προβολή, проекција, προεκτσιγια, проектирање, προεκτιρανιε
ΠΡΟΒΟΥΛΕΥΩ, προβουλεύω,
ΠΡΟΓΟΝΟΣ, πρόγονος, доведен син (од првиот брак), ντοβεντεν σιν (οντ
πρβιοτ µπρακ)
ΠΡΟΓΡΑΦΩ, προγράφω, (προγραφή), забрана, ζαµπρανα, проскрипција,
προσκριπτσιγια
ΠΡΟ∆ΙΑΤΑΣΣΩ, προδιατάσσω,
ΠΡΟΕΙΣΦΕΡΩ,
προεισφέρω,
(προκαταβάλλω),
претплатувам,
πρετπλατουβαµ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΑΙ, προΐσταµαι, (προΐστάµενος), началник, νατσαλνικ, управник,
ουπραβνικ, шеф, σεφ
ΠΡΟΛΕΓΩ, προλέγω, πρόλογος, претговор, πρετγκοβορ
ΠΡΟΝΟΙΑ, πρόνοια, промисла, προµισλα
ΠΡΟΝΟΩ, προνοώ, πρόνοια, промисла, προµισλα
ΠΡΟΠΥΛΟΝ, πρόπυλον, πύλη, гејтвеј, γκεγιτβεγι
ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ, πρόρρησις,
ΠΡΟΣ, προς, по, πο, до, ντο, кај, καγι, за, ζα, во, βο
ΠΡΟΣΑΓΓΕΛΩ, προσαγγέλλω,
ΠΡΟΣΑΠΟΤΕΙΝΩ, προσαποτείνω,
ΠΡΟΣΕΙΣΑΓΩ, προσεισάγω,
ΠΡΟΣΗΝΗΣ, προσηνής, προσιτός, ευπροσήγορος, µειλίχιος, достапен,
ντοσταλεν
ΠΡΟΣΛΟΓΙΖΩ, προσλογίζω,
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ΠΡΟΣΟ∆ΟΣ, πρόσοδος, приход, πριχοντ, доход, ντοχοντ
ΠΡΟΣΤΑΣΣΩ, προστάσσω, προστάζω, διατάζω, заповедам, ζαποβενταµ,
командувам, κοµαντουβαµ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ, προστάτης, покровител, ποκροβιτελ
ΠΡΟΣΤΙΘΗΜΙ, προστίθηµι, προσθέτω, собирам, σοµπιραµ, прибивам,
πριµπιβαµ
ΠΡΟΤΕΡΟΝ, πρότερον, πριν, пред, πρεντ, порано, πορανο
ΠΡΟΤΕΡΟΣ, πρότερος, αυτός που προηγείται, ο προηγούµενος,
претходен, πρετχοντεν
ΠΡΟΤΙΘΗΜΙ, προτίθηµι, προτίθεµαι, претпочитам, πρετ ποτσιταµ
ΠΡΟΫΠΑΡΧΩ, προϋπάρχω, претчувствувам, πρεττσουβστβουβαµ
ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ, πρωτεύουσα, главен град, γκλαβεν γκραντ
ΠΡΩΤΟΝ, πρώτον, прв, πρβ, почетен, ποτσετεν
ΠΡΟΤΟΣ, πρώτος, прв, πρβ
ΠΥΓΜΗ, πυγµή, тупаница, τουπανιτσα
ΠΥΘΟΜΑΙ, πύθοµαι,
ΠΥΛΗ, πύλη, гејтвеј, γκεγιτβεγι
ΠΩΛΗΤΗΣ, πωλητής, продавач, προνταβατσ
ΠΩΛΩ, πωλώ, продавам, προνταβαµ
ΠΩΣ, πώς, како, κακο
ΡΑΒ∆ΟΣ, ράβδος, стап, σταπ, мотка, µοτκα
ΡΑΠΤΗΣ, ράπτης, кројач, κρογιατσ
ΡΗΤΩΡ, ρήτωρ, говорник, γκοβορνικ, беседник, µπεσεντνικ, оратор,
ορατορ, ретор, ρετορ
ΡΙΖΑ, ρίζα, корен, κορεν
ΡΩΝΝΥΜΙ, ρώννυµι, δυναµώνω, засилувам, ζασιλουβαµ, закрепнувам,
ζακρεπνουβαµ
ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ, σαλπιστής, σαλπιγκτής, трубач, τρουµπατς, σαλπίζω, трубам,
τρουµπαµ
ΣΑΝΙΣ, σανίς, штица, στιτσα
ΣΕΛΗΝΗ, σελήνη, месечина, µεσετσινα
ΣΕΜΝΟΣ, σεµνός, скромен, σκροµεν, пристоен, πριστοεν
ΣΕΜΝΩΣ, σεµνώς, (σεµνός), скромен, σκροµεν, пристоен, πριστοεν
ΣΗΜΕΙΟΝ, σηµείον, знак, ζνακ, белег, µπελεγκ, сигнал, σιγκναλ
ΣΗΜΕΡΟΝ, σήµερον, денес, ντενεσ
ΣΙΤΟΣ, σίτος, жито, ζιτο
ΣΚΑΦΙΟΝ, σκάφιον,
ΣΚΥΦΙΟΝ, σκυφίον,
ΣΚΥΦΟΣ, σκύφος, ποτήρι µε φαρδύ στόµιο, ποτήρι, чаша, τσασα
ΣΟΣ, σος, δικός σου, твој, τβογι
ΣΠΕΙΡΩ, σπείρω, сеам, σεαµ, посевам, ποσεβαµ, распространувам,
ρασπροστρανουβαµ
ΣΠΟΥ∆ΑΖΩ, σπουδάζω, студирам, στουντιραµ,
ΣΠΟΥ∆Η, σπουδή, учење, ουτσενιε
ΣΤΑ∆ΙΟΝ, στάδιον, стадион, σταντιον
ΣΤΕΝΟΣ, στενός,
тесен, τεσεν, близок, µπλιζοκ
ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΩ, στεφανηφορώ, στεφάνι, венеч, βενετς, обрач, οµπρατς,
венчавање, βεντσαβανιε
ΣΤΕΦΑΝΩ, στεφανώ, στεφανώνω, поставувам венец, ποσταβουβαµ
βενετς, овенчувам, οβεντσουβαµ
ΣΤΗΛΙΣ, στηλίς, στήλη, столб, στολµπ, колона, κολονα
ΣΤΗΛΟΓΡΑΦΩ, στηλογραφώ,
ΣΤΟΑ, στοά,
безистен, µπεζιστεν
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ΣΤΟΧΑΖΟΜΑΙ, στοχάζοµαι, мислам, µισλαµ, размислувам, ραζµισλουβαµ
ΣΤΡΑΤΕΙΑ,
στρατεία,
εκστρατεία,
поход,
ποχοντ,
експедиција,
εκσπεντιτσιγια
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ, στράτευµα, војска, βογισκα, армија, αρµιγια
ΣΤΡΑΤΗΓΙΑ, στρατηγία, στρατηγείο, главна команда, γκλαβνα κοµαντα
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΝ, στρατόπεδον, касарна, κασαρνα, воен логор, βοεν
λογκορ
ΣΤΥΛΟΣ, στύλος, столб, στολµπ, бандера, µπαντερα
ΣΥ, συ, (εσύ), ти, τι
ΣΥΓΓΑΜΟΣ, σύγγαµος,
ΣΥΓΓΕΝΗΣ, συγγενής, роднина, ροντνινα
ΣΥΓΓΡΑΦΗ, συγγραφή, συγγράφω, пишувам, πισουβαµ, συγγραφέας,
писател, πισατελ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΙΣ, συγκατάθεσις, согласност, σογκλασνοστ
ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΗΜΙ, συγκατατίθηµι, συγκατανεύω, се согласувам, σε
σογκλασουβαµ
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩ, συγκεφαλαιώ, συγκεφαλαιώνω, резимирам, ρεζιµιραµ,
воопштувам, βοοπστουβαµ
ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ, σύγκλητος, сенат, σενατ
ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ, συγχώρησις, прошка, προσκα, извинување, ιζβινουβανιε
ΣΥΓΧΩΡΩ, συγχωρώ, простувам, προστουβαµ, проштевам, προστεβαµ,
извинувам, ιζβινουβαµ
ΣΥΖΩ, συζώ, живеам заеднички, ζιβεαµ ζαεντνιτσκι, сожителствувам,
σοζιτελστβουβαµ
ΣΥΛΛΟΓΙΖΩ, συλλογίζω, συλλογίζοµαι, мислам, µισλαµ, размислувам,
ραζµισλουβαµ
ΣΥΛΩ, συλώ, собивам, σοµπιβαµ, гравам, γκραβαµ
ΣΥΜΒΑΙΝΩ, συµβαίνω,
се случувам, σε σλουτσουβαµ
ΣΥΜΜΑΧΟΣ, σύµµαχος, сојузник, σογιουζνικ
ΣΥΜΠΑΘΩΣ, συµπαθώς, συµπαθώ, сочувствувам, σογιουβστβουβαµ,
симпатизирам, σιµπατιζιραµ
ΣΥΜΠΑΣ, σύµπας, (συν+πας), όλος, ολόκληρος, цел, τσελ, целосен,
τσελοσεν
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, συµπεριφορά, поведење, ποβεντενιε, однесување,
οντνεσουβανιε
ΣΥΜΠΝΕΩ, συµπνέω, (συν+πνέω)
ΣΥΜΦΕΡΟΝ, συµφέρον, добивка, ντοµπιβκα, корист, κοριστ, профит,
προφιτ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΣ, συµφερόντως,
ΣΥΜΦΩΝΟΝ, σύµφωνον, договор, ντογκοβορ, пакт, πακτ
ΣΥΝΑΓΟΡΕΥΩ, συναγορεύω, (συν+αγορεύω),
ΣΥΝΑΓΩ, συνάγω, собирам, σοµπιραµ, трупам, τρουπαµ
ΣΥΝΑΓΩΓΗ, συναγωγή, συνάθροιση, средба, σρεντµπα, состанок,
σοστανοκ
ΣΥΝΑΓΟΝΙΖΟΜΑΙ,
συναγωνίζοµαι,
се
натпреварувам,
σε
νατπρεβαρουβαµ, конкурирам, κονκουριραµ
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, συναγωνιστής, соиграч, σοϊγκρατς, соборец, σοµπορετσ
ΣΥΝΑΝΑΒΑΙΝΩ, συναναβαίνω, συν+αναβαίνω, ανεβαίνω µαζί µε κάποιον,
ανεβαίνω, ανέρχοµαι, се качувам, σε κατσουβαµ, се издигам, σε ιζντιγκαµ
ΣΥΝΑΠΑΡΤΙΖΩ, συναπαρτίζω, (συν+απαρτίζω), συναποτελώ, αποτελώ,
составувам,
σοσταβουβαµ,
сосдавам,
σοστνταβαµ,
образувам,
οµπραζουβαµ
ΣΥΝΑΡΠΑΖΩ, συναρπάζω, завладувам, ζαβλαντουβαµ, привлекувам,
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πριβλεκουβαµ, освојувам, οσβογιουβαµ
ΣΥΝΑΥΞΑΝΩ, συναυξάνω, (συν+αυξάνω), αυξάνω µαζί µε κάποιον,
αυξάνω, зголемувам, ζγκολεµουβαµ, наголемувам, ναγκολεµουβαµ
ΣΥΝΑΥΞΗΣΙΣ, συναύξησις, (συν+αύξησις), αύξησις, зголемување,
ζγκολεµουβανιε, вообразување, βοοµπραβουβανιε
ΣΥΝ∆ΕΩ, συνδέω, сврзувам, σβρζουβαµ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΝ, συνέδριον,
конгрес, κονγκρεσ
ΣΥΝΕΚΛΟΓΙΖΟΜΑΙ, συνεκλογίζοµαι,
ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩ, συνεπιβλέπω, (συν+επιβλέπω), επιβλέπω µαζί µε
κάποιον, επιβλέπω, набљудувам, ναµπλιουντουβαµ, надгледувам,
ναντγκλεντουβαµ
ΣΥΝΕΠΙ∆Ι∆ΩΜΙ, συνεπιδίδωµι, (συν+επιδίδωµι), επιδίδω, δίδω, δίνω,
предавам, πρενταβαµ, давам, νταβαµ, доставувам, ντοσταβουβαµ, носам,
νοσαµ, επίδοση, врачување, βρατσουβανιε, предавање, πρενταβανιε
ΣΥΝΕΡΧΟΜΑΙ, συνέρχοµαι,
се собирам, σε σοµπιραµ, свикнувам,
σβικνουβαµ, се соземам, σε σοζεµαµ
ΣΥΝΕΥΑΡΕΣΤΩ, συνευαρεστώ, (συν+ευαρεστώ), ευαρεστώ=ευχαριστώ,
благодарам, µπλαγκονταραµ, задоволувам, ζαντοβολουβαµ
ΣΥΝΕΥΝΟΣ, σύνευνος,
ΣΥΝΕΧΩΣ, συνεχώς,
непрекинато, νεπρεκινατο
ΣΥΝΗΘΕΙΑ, συνήθεια, навика, ναβικα, обичај, οµπιτσαγι
ΣΥΝΗΘΗΣ, συνήθης,
свикнат, σβικνατ, навикнат, ναβικνατ
ΣΥΝΘΕΜΑ, σύνθεµα, (το αποτελούν προϊόν συνθέσεων), από το συντίθηµι,
(συν + τίθηµι).
ΣΥΝΙΣΤΗΜΙ, συνίστηµι, (συν + ίστηµι), ίστηµι, στήνω,
ΣΥΝΟ∆ΟΣ, σύνοδος, сесија, σεσιγια, синод, σινοντ
ΣΥΝΟΠΛΑΣ, συνοπλάς,
ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ, συντέλεια,
крај, κραγι
ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ, συντήρησις, пазење, παζενιε, чување, τσουβανιε,
поддршка, ποντντρσκα
ΣΥΝΤΗΡΩ,
συντηρώ,
поддржувам,
ποντντρζουβαµ,
запазувам,
ζαπαζουβαµ
ΣΩΛΗΝ, σωλήν, труба, τρουµπα, цевка, τσεβκα
ΣΩΜΑ, σώµα,
тело, τελο
ΣΩΜΑΤΙΟΝ, σωµάτιον, σωµατίδιο, µικρό σώµα.
ΣΩΤΗΡ, σωτήρ,
спасител, σπασιτελ
ΣΩΤΗΡΙΑ, σωτηρία, спас, σπασ
ΣΩΦΡΟΝΙΚΟΣ, σωφρονικός,
ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ, σωφροσύνη, мудрост, µουντροστ
ΤΑΓΟΣ, ταγός, (ανώτατος άρχοντας στη Θεσσαλία), ταγός < τάσσω. (Αόρ. Β΄
ετάγην).
ΤΑΙΝΙΩ, ταινιώ,
ΤΑΛΑΝΤΙΑΙΟΣ, ταλαντιαίος,
ΤΑΜΕΙΟΝ, ταµείον, каса, κασα, фонд, φοντ
ΤΑΜΙΑΣ, ταµίας,
касиер, κασιερ
ΤΑΜΙΕΥΩ, ταµιεύω, ταµίευση, штедење, στεντενιε, инкасирање,
ινκασιρανιε
ΤΑΣΣΩ, τάσσω, редам, ρενταµ, поставувам, ποσταβουβαµ, турам, τουραµ
ΤΕΙΝΩ,
τείνω,
εκτείνω,
простирам,
προστιραµ,
распростирам,
ρασπροστιραµ,
рашурувам,
ρασουρουβαµ,
απλώνω,
простирам,
προστιραµ, протегам, προτεγκαµ
ΤΕΚΤΩΝ, τέκτων, ξυλουργός, столар, στολαρ, дрводелец, ντρβοντελετσ
ΤΕΛΕΙΩ, τελειώ, τελειοποιώ, усовршувам, ουσοβρσουβαµ
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ΤΕΛΕΤΗ, τελετή,
обред, οµπρεντ, церемонија, τσερεµονιγια
ΤΕΛΕΥΤΗ, τελευτή, θάνατος, смрт, σµρτ
ΤΕΛΟΣ, τέλος, крај, κραγι
ΤΕΛΩΝΗΣ, τελώνης, цариник, τσαρινικ
ΤΕΡΜΑ, τέρµα, крај, κραγι, предел, πρεντελ
ΤΕΣΣΑΡΕΣ, τέσσαρες, четири, τσετιρι
ΤΕΤΑΡΤΟΣ, τέταρτος, четврти, τσετβρτι
ΤΕΤΡΑΚΙΣ, τετράκις, τέσσερις φορές, четири пати, τσετιρι πατι
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΝ, τετράµηνον, (τέσσερις+ µήνας), τέσσερις, четири, τσετιρι,
µήνας, месец, µεσετσ
ΤΕΤΡΑΣ, τετράς, η τετράδα,
ΤΕΥΧΩ, τεύχω, οικοδοµώ, κατασκευάζω, градам, γκρανταµ. (Στον Όµηρο
τεύχεα σηµαίνει τον αµυντικό οπλισµό, Οδύσσεια, δ 784, µ 13, µ 228, π 284).
ΤΕΧΝΗ, τέχνη, искуство, ισκουστβο, занает, ζαναετ
ΤΗ∆Ε, τήδε,
ΤΗΛΙΚΟΥΤΟΣ, τηλικούτος, (Πού να βρουν οι Σκοπιανοί την αντωνυµία
τηλικούτος, τηλικαύτη, τηλικούτο); Bρε γείτονες σοβαρευτείτε επιτέλους. ∆εν
είστε Μακεδόνες.
ΤΙΜΗ, τιµή,
цена, τσενα, чест, τσεστ, почест, ποτσεστ
ΤΙΜΙΟΣ, τίµιος, чесен, τσεσεν
ΤΙΜΩ, τιµώ,
ценам, τσεναµ, поитувам, ποϊτουβαµ
ΤΙΣ, τίς, (Πού να βρουν οι Σκοπιανοί την ερωτηµατική αντωνυµία τίς, τίς, τί);
Να τους ρωτήσoυµε πώς κλίνεται; Bρε γείτονες σοβαρευτείτε επιτέλους. ∆εν
είστε Μακεδόνες. (ποιός, ποιά, ποιο), кој, κογι, која, κιγια, кое, κοε
ΤΛΗΜΩΝ, τλήµων, (Πού να βρουν οι Σκοπιανοί τη λέξη τλήµων; Bρε γείτονες
σοβαρευτείτε επιτέλους. ∆εν είστε Μακεδόνες). Ο τάλας, ο δυστυχής,
несреќен, νεσρετσεν
ΤΟΙΝΥΝ, τοίνυν, λοιπόν, (Πού να βρουν οι Σκοπιανοί τη λέξη τοίνυν); и така,
ι τακα, значи, ζνατσι
ΤΟΙΟΥΤΟΣ, τοιούτος,
ΤΟΚΟΣ, τόκος, τοκετός, γέννηση, раѓање, ραγκανιε (τόκος, οικονοµ., лихва,
λιχβα, камата, καµατα)
ΤΟΛΜΩ, τολµώ, се осмелувам, σε οσµελουβαµ, се решавам, σε ρεσαβαµ
ΤΟΞΕΥΩ, τοξεύω, стрелам, στρελαµ
ΤΡΕΙΣ, τρεις, три, τρι
ΤΡΙΑΚΑΣ, τριακάς,
ΤΡΙΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ, τριακονθήµερον, (χρονικό διάστηµα τριάντα ηµερών),
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ, τριάκοντα, триесет, τριεσετ
ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ, τριακόσιοι, триста, τριστα
ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΣΤΟΣ, τριακοσιοστός,
триестасетти, τριεστασεττι
ΤΡΙΗΜΙΩΒΟΛΙΟΝ, τριηµιωβόλιον, (τρεις ηµίσεις οβολοί, Τριηµιώβολο
= 1 ½ οβολός. Η δραχµή είχε έξι οβολούς).
ΤΡΙΣ, τρις, τρεις φορές, три пати, τρι πατι
ΤΡΙΣΧΙΛΙΟΙ, τρισχίλιοι, τρεις χιλιάδες, три илиади, τρι ιλιαντι
ΤΡΙΤΟΣ, τρίτος,
трети, τρετι
ΤΡΟΠΟΣ, τρόπος, начин, νατσιν
ΤΡΟΦΟΣ, τροφός, η παραµάννα, (αυτή που θηλάζει ξένα παιδιά), доилка,
ντοϊλκα, безопасна игла, µπεζοπασνα ιγκλα
ΤΥΓΧΑΝΩ, τυγχάνω, (Πού στο καλό να βρουν οι Σκοπιανοί το ρήµα
τυγχάνω; Για τους αρχικούς χρόνους του ρήµατος, βεβαίως, ούτε λόγος. Bρε
γείτονες σοβαρευτείτε επιτέλους. Με укажувам αντί τυγχάνω δεν γίνεστε
Μακεδόνες). τυχαίνω укажувам, ουκαζουβαµ,
ΤΥΠΤΩ, τύπτω, κτυπώ, упирам, ουπιραµ, тепам, τεπαµ, чукам, τσουκαµ
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ΥΒΡΙΖΩ, υβρίζω, пцувам, πτσουβαµ, погрдно зборам, πογκρντνο ζµποραµ
ΥΓΕΙΑ, υγεία,
здравје, ζντραβγιε
Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΝ, υδραγωγείον, канал, καναλ
Υ∆ΡΙΑ, υδρία, κανάτα, бокал, µποκαλ, κάνιστρο, канистар, κανισταρ
Υ∆ΡΟΜΗΧΑΝΗ, υδροµηχανή, (ύδωρ+µηχανή), ύδωρ,
вода, βοντα,
µηχανή, машина
Υ∆ΩΡ, ύδωρ, вода, βοντα
ΥΛΗ, ύλη,
суровина, σουροβινα, материјал, µατεριγιαλ
ΥΠΑΡΞΙΣ,
ύπαρξις,
постоење,
ποστοενιε,
суштествување,
σουστεστβουβανιε, суштина, σουστινα
ΥΠΑΡΧΩ, υπάρχω, постојам, ποστογιαµ, суштествувам, σουστεστβουβαµ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, υπεύθυνος, одговорен, οντγκοβορεν
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, υπηρεσία, служба, σλουζµπα, услуга, ουσλουγκα
ΥΠΙΣΧΝΟΥΜΑΙ, υπισχνούµαι, υπόσχοµαι, ветувам, βετουβαµ
ΥΠΟ, υπό, од, οντ, под, ποντ
ΥΠΟ∆ΕΧΟΜΑΙ, υποδέχοµαι, пречекувам, πρετσεκουβαµ, примам, πριµαµ
ΥΠΟ∆ΙΚΟΣ, υπόδικος, обвинет, οµπβινετ
ΥΠΟΘΗΚΗ, υποθήκη, залог, ζαλογκ, хипотека, χιποτεκα
ΥΠΟΤΑΣΣΩ, υποτάσσω, почнувам, ποτσνουβαµ, покорувам, ποκορουβαµ
ΥΠΟΤΙΘΗΜΙ, υποτίθηµι,
ΥΠΟΦΗΤΩΡ, υποφήτωρ, υποφήτωρ, < υπο+φαίνω, υποφαίνω=φέρνω στο
φως, φανερώνω, издавам, ιζνταβαµ, искажувам, ισκαζουβαµ, покажувам,
ποκαζουβαµ
ΥΠΟΦΙΑΛΙΟΝ, υποφιάλιον,
ΥΣΤΕΡΟΝ, ύστερον,
по, πο, потоа, ποτοα
ΥΣΤΕΡΟΣ, ύστερος, τελευταίος, последен, ποσλεντεν
ΦΑΙΝΟΜΑΙ, φαίνοµαι,
се гледам, σε γκλενταµ, се покажувам, σε
ποκαζουβαµ, се јавувам, σε γιαβουβαµ, изгледам, ιζγκλενταµ
ΦΑΛΛΟΣ, φαλλός, (το ανδρικό γεννητικό µόριο), пенис, πένις
ΦΑΣΚΩ, φάσκω, (φάσκω < φηµί), λέγω, επιβεβαιώνω, кажувам, καζουβαµ,
говорам, γκοβοραµ
ΦΕΡΤΑΤΟΣ, φέρτατος,
ΦΗΜΗ, φήµη, тивко, τιβκο, зборење, ζµπορενιε, слух, σλουχ, репутација,
ρεπουτατσιγια
ΦΗΜΙ, φηµί, (λέγω, συµφωνώ, ισχυρίζοµαι). (Πού και πώς να έχουν οι
Σκοπιανοί στη γλώσσα τους το φηµί και τα λήγοντα εις –µι ρήµατα; Bρε
γείτονες σοβαρευτείτε επιτέλους. Αφού είναι ηλίου φαεινότερον ότι δεν είστε
Μακεδόνες). Λέγω, кажувам, καζουβαµ, говорам, γκοβοραµ, читам, τσιταµ,
ΦΘΟΝΟΣ, φθόνος, завист, ζαβιστ
ΦΙΑΛΗ, φιάλη, шише, σισε
ΦΙΛΕΛΑΙΗΜΩΝ, φιλελαιήµων, ελεήµων, έλεος, милосрдие, µιλοσρντιε,
поштеда, ποστεντα
ΦΙΛΟΘΗΡΟΣ, φιλόθηρος, (φιλώ + θήρα = κυνήγι), ο αγαπών το κυνήγι,
κυνήγι, лов, дивеч
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ, φιλοκαλία, (φιλώ + κάλλος), η αγάπη για το ωραίο,
καλαισθησία, γούστο,
добар вкус, ντοµπαρ βκους, естетика, εστετικα
ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ, φιλόπατρις, (φιλώ+πατρίς), φιλοπατρία,
патриотизам,
πατριοτιζαµ
ΦΙΛΟΠΟΝΙΑ, φιλοπονία, (φιλώ+πόνος= κόπος), φιλεργία,
лубов кон
работа, λιουµποβ κον ραµποτα
ΦΙΛΟΠΟΝΩΣ, φιλοπόνως, φίλεργα, δραστήρια,
ΦΙΛΟΣ, φίλος, пријател, πριγιατελ
ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ, φιλοτιµία, смисол за чест, σµισολ ζα τσεστ,
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ΦΙΛΟΤΙΜΩ, φιλοτιµώ, έχω φιλότιµο, φιλότιµο, лубовна афера, λουµποβνα
αφερα, лубовна авантура, λουµποβνα αβαντουρα
ΦΙΛΟΤΙΜΩΣ, φιλοτίµως, (φιλότιµα, επίρρηµα), φιλότιµο, лубовна афера,
λουµποβνα αφερα, лубовна авантура, λουµποβνα αβαντουρα
ΦΙΛΩ, φιλώ, бакнувам, µπακνουβαµ
ΦΟΙΤΩ, φοιτώ, следам, σλενταµ, студирам, στουντιραµ
ΦΟΡΜΙΓΞ, φόρµιγξ, έγχορδο µουσικό όργανο µε 4 ή 7 χορδές. (Πού να
βρουν οι Σκοπιανοί τη φόρµιγγα; Bρε γείτονες σοβαρευτείτε επιτέλους. Πώς
στο καλό να είστε Μακεδόνες;).
ΦΡΟΝΤΙΖΩ, φροντίζω, се грижам, σε γκριζαµ
ΦΡΟΝΤΙΣ, φροντίς, грижа, γκριζα
ΦΡΟΥΡΩ, φρουρώ, чувам, τσουβαµ, надгледувам, ναντγκλεντουβαµ
ΦΥΛΑΚΗ, φυλακή, (φρουρά), стража, στραζα, гарнизон, γκαρνιζον, φυλακή,
затвор, ζατβορ
ΦΥΛΑΤΤΩ, φυλάττω, чувам, τσουβαµ, надгледувам, ναντγκλεντουβαµ
ΦΥΛΗ, φυλή, племе, πλεµε, род, ροντ
ΦΩΝΑΣΚΟΣ, φωνασκός, φωνακλάς, викач, βικατς, кој се дере, κογι σε
ντερε
ΧΑΛΚΕΥΣ, χαλκεύς, χαλκευτής, χαλκουργός, χαλκωµατής, αυτός που
κατεργάζεται χαλκό, χαλκός, бакар
ΧΑΛΚΗΛΑΤΟΣ, χαλκήλατος,
ΧΑΡΑ, χαρά,
задоволство, ζαντοβολστβο, радост, ραντοστ
ΧΑΡΑΣΣΩ, χαράσσω, длабам, ντλαµπαµ, правам жлеб, πραβαµ ζλεµπ,
врежувам, βρεζουβαµ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ, χειρόγραφον, ракопис, ρακοπισ
ΧΗΡΑ, χήρα,
влодица, βλοντιτσα
ΧΙΛΙΟΙ, χίλιοι,
илиада, ιλιαντα
ΧΡΕΙΑ, χρεία, (ανάγκη), нужда, νουζντα, потрева, ποτρεµπα
ΧΡΗΜΑΤΑ, χρήµατα, χρήµα, пари, παρι
ΧΡΥΣΟΥΣ, χρυσούς, (χρυσός, επίθετο), златен, ζλατεν
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ, χρυσοχόος, златар, ζλαταρ
ΧΡΩΜΑΙ, χρώµαι,
ΧΩΡΙΟΝ, χωρίον, χωριό, село, σελο
ΧΩΡΙΣ, χωρίς, без, µπεζ
ΧΩΡΟΣ, χώρος, пространство, προστρανστβο, место, µεστο
ΨΗΦΙΖΩ, ψηφίζω,
гласам, γκλασαµ
ΨΗΦΙΣΜΑ, ψήφισµα, одлука, οντλουκα, пресуда, πρεσουντα, решение,
ρεσενιε, декрет, ντεκρετ
ΨΗΦΟΣ, ψήφος,
глас, γκλας, гласање, γκλασανιε
ΨΥΚΤΗΡ, ψυκτήρ,
ΨΥΧΗ, ψυχή,
душа, ντουσα, дух, ντουχ
Ω∆Ε, ώδε, (εδώ), тука, τουκα, овде, οβντε
ΩΜΟΣ, ωµός, суров, σουροβ, сиров, σιροβ, несварен, νεσβαρεν, жесток,
ζεστοκ
ΩΝΗ, ωνή, (αγορά),
ΩΡΑ, ώρα, час, τσας, време, βρεµε
ΩΡΑΙΟΣ, ωραίος, прекрасен, πρεκρασεν, убав, ουµπαβ
ΩΣ, ως, како, κακο, штом, στοµ
ΩΣΑΥΤΩΣ, ωσαύτως, (Πού να βρουν οι Σκοπιανοί τη λέξη ωσαύτως; Bρε
γείτονες σοβαρευτείτε επιτέλους. ∆εν είστε Μακεδόνες). Επίσης, сеншто,
σενστο
ΩΣΠΕΡ, ώσπερ,
ΩΣΤΕ, ώστε, и така, ι τακα, така што, τακα στο
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΓΗ
Στο λόφο του Αγίου Ελευθερίου του δήµου και του νοµού Κοζάνης.
Επιγραφή που ανάγεται στο 2ο π.Χ. αιώνα. ∆ΙΙ ΥΨΙΣΤΩ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΛΙΜΝΑΙΟΥ. (3)
Στο λόφο του Αγίου Ελευθερίου του δήµου και του νοµού Κοζάνης.
Επιγραφή που ανάγεται στα µέσα του 2ου π.Χ. αιώνα: ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΤΤΑΛΟΥ ΕΡ∆ΑΡΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ. (4)
Στο λόφο του Αγίου Ελευθερίου του δήµου και του νοµού Κοζάνης.
Επιγραφή που ανάγεται στο 2ο -1ο π.Χ. αιώνα. ∆ΙΙ ΚΡΟΝΙ∆Η ∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΥΧΗΝ. (5)
Στην Αιανή του οµωνύµου δήµου της Κοζάνης µαρµάρινος
αναθηµατικός ακέφαλος αετός. Ανάγεται στον 1ο-2ο µ.Χ. αιώνα. ∆ΕΙ ΥΨΙ[Σ]ΤΩ
ΑΤΡΕΙ∆ΗΣ ΚΑΠΥΛΛΟΥ ΕΥΧΗΝ. (7)
Στην Καισάρεια του δήµου Ελίµειας Κοζάνης, επιγραφή που ανάγεται
ο
στο 1 ήµισυ του 2ου µ.Χ. αιώνα. ΦΙΛΩΤΕΡΑ ΑΡΡΙ∆ΑΙΟΥ ΕΡΜΗ ΑΓΟΡΑΙΩ
ΕΟΥΧΗΝ. (9)
Στην Αιανή του οµωνύµου δήµου της Κοζάνης. Επιγραφή που
ανάγεται στο 2ο µ.Χ. αιώνα ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΙΠΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΟΡΕΣ
ΕΥΧΗΝ ΑΝΕΘΗΚΑ… (14)
Στην Αιανή του οµωνύµου δήµου της Κοζάνης. Επιγραφή που ανάγεται
ο
στο 2 µ.Χ. αιώνα. ΘΕΩ ∆ΕΣΠΟΤΗ ΠΛΟΥΤΩΝΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΕΑΝΗ Τ
ΦΛΑΥΙΟΣ ΛΕΩΝΑΣ. Σε ταινία πάνω από την παράσταση, η επιγραφή: [Ι∆ΩΝ
ΑΥΤ]ΟΝ ΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΝ ΣΤ[ΗΛΗΝ ΑΝΕΘΗΚΑ ΕΚ
Τ]ΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ∆Ι ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΑΡΧΕ[ΛΑΟΥ]. (15)
Στην Άνω Κώµη του δήµου Ελίµειας Κοζάνης, επιγραφή που ανάγεται
ο
στο 2 - 3ο µ.Χ. αιώνα. ∆ΕΙΙ ΥΨ[ΙΣΤΩ ..….ΑΙΛΕΙΟΥ [ΕΥΧΗΝ]. Για το ∆ία
υπάρχουν οι τύποι, ∆ειί, ∆εί, ∆ιί και ∆ί. (16)
Στην Άνω Κώµη του δήµου Ελίµειας Κοζάνης, επιγραφή που ανάγεται
στο 2ο - 3ο µ.Χ. αιώνα.: [ΑΡ]ΙΣΤΩΝ ΕΠΟΙΕΙ…, ενώ δίπλα από το σκήπτρο
άλλη επιγραφή αναφέρει: ΗΡΑ ΘΕΑ ΣΕΥΘΗΣ ΛΥΣΑΝΙΟΥ ΕΥΧΗΝ. (18)
Στο λόφο του Αγίου Ελευθερίου του δήµου και του νοµού Κοζάνης.
Επιγραφή που ανάγεται στο 2ο - 3ο µ.Χ. αιώνα. ∆ΙΙ ΥΨΙΣΤΩ ΑΜΥΝΤΑΣ. (21)
Στο Βελβεντό του οµωνύµου δήµου της Κοζάνης. Επιγραφή που
ανάγεται στο 2ο - 3ο µ.Χ. αιώνα. ΘΕΟΙΣ ΕΠΗΚΟΟΙΣ ΤΗΝ∆Ε ΧΑΡΙΝ ΤΕΥΞΑΣ
ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ ΕΥΞΑΜΕΝΟΣ. ‘’Ο Θεόδοτος αφού προσευχήθηκε στους θεούς
που εισακούουν (τις προσευχές, τις παρακλήσεις των πιστών) έκανε
(κατασκεύασε) αυτή τη χάρι’’. (23α)
Στο Παλαιόκαστρο του δήµου Σιατίστης Κοζάνης. ΑΡΤΕΜΙ∆Ι ΜΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΣ ΑΠΕ∆ΩΚΕΝ ΕΥΧΗΝ. (29)
Στο Βελβεντό του οµωνύµου δήµου της Κοζάνης. Επιγραφή που
ανάγεται στο δεύτερο τέταρτο του 3ου µ.Χ. αιώνα. ∆ΟΜΙΤΙΟΣ ΕΥΡΥ[∆ΙΚΟΣ] Ο
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΡΧΗ[Σ] ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΚΑ[Ι] ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΡΧΗΣ ΤΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ[Σ]. (38)
Στην Αιανή του οµωνύµου δήµου της Κοζάνης. Επιγραφή που ανάγεται
στο 2ο π.Χ. αιώνα. ΦΕΙ∆ΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΗΡΩΪΣΣΗ……. (41)
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Στους Αγαλαίους του δήµου Βεντζίου Γρεβενών. Επιγραφή που
ανάγεται στο δεύτερο ήµισυ του 2ου µ.Χ. αιώνα. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. (55)
Στην Κοιλάδα του δήµου Ελλησπόντου Κοζάνης, επιστολή του βασιλιά
Φιλίππου Ε΄. Ανάγεται στο 181 π.Χ. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΧΙΠΠΩ
ΧΑΙΡΕΙΝ. ΤΟΥ ∆ΟΘΕΝΤΟΣ ΜΟΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙ
ΝΙΚΑΝΟΡΑ ΤΟΝ ΤΕΤΡΑΡΧΗΝ ΕΚΠΕΠΟΜΦΑ ΣΟΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ.
ΣΥΝΧΩΡΩ ΟΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΗΝ ΚΟΡΡΑΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡ∆ΙΚΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝ
ΓΡΗΙΑΙ ΜΕΤΟΙΚΩΝ ΧΩΡΑΝ ΨΙΛΗΝ, ΗΝ ΦΑΣΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΘΡΑ
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ,.….ΚΑΙ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝ[….]ΜΑΧΟΥ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΕΥΟΥ ΚΑΙ [….ΤΟΥ] ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙ…… (87)
Στον Περδίκκα του δήµου Πτολεµαΐδος Κοζάνης. Επιγραφή που
ανάγεται στο 2ο π.Χ. αιώνα. ΙΟΛΛΑΣ ΑΜΥΝΤΟΥ ΚΑΙ Η∆ΙΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΟΡΜΕΣΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΕΥΧΗΝ ΠΟΣΙ∆ΩΝ.…ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ. (88)
Στην Ακρινή του ∆ήµου Ελλησπόντου Κοζάνης. Επιγραφή που
ανάγεται στο 2ο π.Χ. αιώνα. ΟΡΝΕΑ ΑΡΧΕΛΑΟΥ Η ΙΕΡΕΙΑ ∆ΕΣΠΟΤΗ
ΕΥΧΗΝ. (89)
Στην Ακρινή του ∆ήµου Ελλησπόντου Κοζάνης. Επιγραφή που
ανάγεται στο 2ο π.Χ. αιώνα. ∆ΙΙ ΥΨΙΣΤΩ ΑΡΤΕΜ[ΑΣ] ΚΑΙ ΝΕΙΚ[Α]ΝΩΡ ΟΙ
[ΝΕΙ]ΚΑΝΟ[ΡΟΣ] ΕΥΧ[Η]Ν. (90)
Στον οικισµό Πέτρες του δήµου Αµυνταίου Φλωρίνης. Επιγραφή που
ανάγεται στο 2ο - 1ο π.Χ. αιώνα. ∆ΑΒΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥ ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣ ∆ΙΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΩ ΚΑΙ ΡΩΜΗ ΤΟΝ ΒΩΜΟΝ. (93)
Στον οικισµό Πέτρες του δήµου Αµυνταίου Φλωρίνης. Επιγραφή που
ανάγεται στο 57ο- 55ο έτος π.Χ. ΕΤΟΥΣ Γ [ΚΑΙ ….] ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤ[ΟΣ Λ.
ΚΑΛ]ΠΟΡΝΙΟΥ ΠΕΙΣΩ[ΝΟΣ] ΕΥ∆ΙΚΟΣ ΤΑΥΡΙΩΝΟ[Σ] ΒΡΥΝΑΙΟΣ ΑΦΗΚΕΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΜΕΛΙΣΑΝ ΕΥΧΗΝ ΗΡΑΚΛΗ ΚΥΝΑΓΙ∆Α. (115)
Στον οικισµό Πέτρες του δήµου Αµυνταίου Φλωρίνης. Επιγραφή που
αναφέρει. ∆ΑΒΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥ ΝΙΚΑΙΑ ΑΠΟΛΛΟ∆ΩΡΟΥ ΠΡΑΞΙΝΟΗ
∆ΑΒΡΕΙΟΥ. (118)
Στην Αχλάδα του δήµου Μελίτης Φλωρίνης, (ή το Σκοπό, οι οικισµοί
είναι όµοροι). Επιγραφή που ανάγεται στα µέσα του 3ου µ.Χ. αιώνα.
ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΛΥΣΙΜΑΧΟΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ ΙΣ ΘΕΟΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΝ. (148)
Στον Αετό του οµωνύµου δήµου της Φλωρίνης. Επιγραφή που
ανάγεται στον 3ο - 2ο π.Χ. αιώνα. ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚΩΝΟΣ. (151)
Στην Άνω Αχλάδα του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που
ανάγεται στο δεύτερο ήµισυ του 2ου µ.Χ. αιώνα. [Ο ……] ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ
ΘΥΓΑΤΡΟΣ - - - - -Σ ΓΥΝΕΚΟΣ ΖΩΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ [ΜΝΗΜΗ]Σ ΧΑΡΙΝ. (152)
Στη Βεύη του δήµου Μελίτης Φλωρίνης, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας.
Επιγραφή που ανάγεται στο δεύτερο ήµισυ του 2ου µ.Χ. αιώνα. ΝΕΙΚΑΓΟΡ[Α]
- - - - - -. (155)
Στο Σκοπό του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο
ο
ο
2 - 3 µ.Χ. αιώνα. [Β]ΟΥΚΟΥΛΟΣ - - - - - - - Υ ΣΥ- - - - …. - - - - . Η πιθανή
ανάγνωση είναι: ΒΟΥΚΟΥΛΟΣ ΤΗ ΕΑΥΤΟΥ ΣΥΜΒΙΩ ΜΝΙΑΣ ΧΑΡΙΝ. (158)
Στη Βεύη του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο 2ο
ο
-3 µ.Χ. αιώνα. - - - Τ- - - - -Ω ΟΥΤΟΣ - - -ΟΣ ΚΑΛΟΝ - - - ΜΑΧΟΙΟ ΤΟ - - ΣΤΕΠΩΝ - - - - - - - - - - - - . (160)
Στο Σκοπό του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο
τέλος του 2ου µ.Χ. αιώνα. ΑΥΡΗΛΙΑ ΜΑΡΚΙΑ ΣΥΝ ΤΟΙΣ….ΤΕΚΝΟΙΣ
ΕΠΟΙΗΣΑ ..… ΑΥΡΗΛΙΩ ΗΡΑΚΛΕΙ∆Η ΜΝΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΤΩ ΚΛΥΚΥΤΑΤΩ
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ΑΝ∆ΡΙ…. (162)
Στη Βεύη του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο
ο
ο
2 - 3 µ.Χ. αιώνα. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΝ ΡΥΜΗΤΑΛΚΟΥ ΗΡΩΑ ……ΕΤΩΝ ΚΕ
ΑΜΜΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΗΤΗΡ. (164)
Στην Αχλάδα του δήµου Μελίτης Φλωρίνης, (ή Μελίτη, οι οικισµοί είναι
όµοροι). Επιγραφή που ανάγεται στο πρώτο ήµισυ του 3ου µ.Χ. αιώνα.
ΜΕΣΤΑ ΠΡΩΤΑΝ ΤΟΝ ΑΝ∆ΡΑ ΚΑΙ ΟΛΥΝΠΙΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΟ∆ΩΡΟΝ ΤΑ
ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΜΑΤΕΡΩ….ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. (166)
Στην Αχλάδα του δήµου Μελίτης Φλωρίνης, στο εκκλησάκι του Αγίου
Σπυρίδωνος. Επιγραφή που ανάγεται στο πρώτο ήµισυ του 3ου µ.Χ. αιώνα.
ΑΥΡΗΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑ Η ΠΡΙΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΩ Ι∆ΙΩ ΣΥΝΒΙΩ ΠΑΡΑΜΟΝΩ
ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. (168)
Στην Αχλάδα του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται
στα µέσα του 3ου µ.Χ. αιώνα. ΕΓΩ ΖΟΗ ΑΥΡΗΛΕΙΩ ΗΡΑΚΛΕΙ∆Η [ΤΩ
ΣΥΜ]ΒΙΩ ΑΥ[ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Χ]ΑΡΕΙΝ. (172)
Στο λόφο του Αγίου Παντελεήµονα της Φλώρινας, αποτµήµατα
πήλινων στρωτήρων µε έντυπα σφραγίσµατα. Ανάγονται στους χρόνους του
βασιλιά Φιλίππου Β΄ (359-336 π.Χ.). Ένδεκα τέτοιοι στρωτήρες φέρουν την
επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ένας την επιγραφή [ΚΑ]ΜΙΝΟΣ [ ……
]ΙΠ[…..]. (174)
Στον λόφο του Αγίου Παντελεήµονα Φλωρίνης, σκύφος. Ανάγεται στα
τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα. Ανάγλυφη παράσταση της άλωσης της Τροίας, µε
επιγραφές δηλωτικές ονοµάτων πολεµιστών, αντικειµένων και του γεγονότος
της κατάληψης.: 1. ΙΛΙΟ[Υ Κ]ΑΤΑΛΗΨΙΣ 2. ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ 3. ΙΛΙΟΝ 4.- - ΚΕΛΜΟ - - - . Ο∆ΥΣ[ΣΕΥ]Σ 2. ∆ΟΥ[ΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ]. (175)
Στη Φλώρινα µελανβαφής κρατήρας µε υψηλή βάση, πλατιές λαβές,
υψηλό λαιµό και ηµισφαιρική κοιλιά όπου υπάρχει τυπωµένη παράσταση
ΙΛΙΟΥ ΠΕΡΣΕΩΣ. Στην πρώτη σκηνή η πόλη της Τροίας και η επιγραφή
ΙΛΙΟΝ. Στη δεύτερη σκηνή ο Αίας και η Κασσάνδρα και οι επιγραφές 1. ΝΑΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ 2. [Κ]ΑΣΣΑΝ[∆]ΡΑ και 3. [Α]ΙΑΣ. Στην τρίτη σκηνή υπάρχουν
λείψανα απροσδιόριστων µορφών και οι επιγραφές. 1. ΝΕΣΤΩΡ 2. ΚΑΛΧΑΣ.
Ο κρατήρας ανάγεται στα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα. (176)
Στη Βεύη του δήµου Μελίτης Φλωρίνης, στο 172ο χιλιόµετρο της
σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου. Απροσδιόριστης
χρονολογίας. ΕΠ΄ ΑΝΤΙΓΟΝΟ[Υ] ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ ΙΛΤ - -; - ;
ΑΘΗ[ΝΑΣ];. (182)
Στον Άγιο Αχίλλειο του δήµου Πρεσπών Φλωρίνης. Επιγραφή που
ανάγεται στο δεύτερο ήµισυ του 3ου µ.Χ. αιώνα. - - - - - - ΜΗΝΑΣ - - -. - - - …. - - - -. - - - Ο - - …ΤΗΝ ∆ - - -. (183)
Στη Μονή Θεοτόκου του Σισανίου του δήµου Ασκιού Κοζάνης.
Επιγραφή που ανάγεται στο 65 ή 105 µ.Χ. ΑΛΕΙΦΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΕΤΟΥΣ……. ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙ ΚΛΑΥ∆ΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΦΗΒΑΡΧΟΥΝΤΟΣ
ΤΙ
ΚΛΑΥ∆ΙΟΥ
ΠΑΡΙΑΝΟΥ
ΕΦΗΒΟΙ
ΟΙ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: ΠΡΟΚΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, ΤΙΤΟΣ ΛΥΚΑΣ, ΚΛ. ΕΙΣΙΩΝ,
ΑΙΛΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, ΦΛ. ΕΙΣΙ∆ΟΤΟΣ,
ΤΥΧΙΚΟΣ ΚΟΪΝΤΟΥ, ΛΥΚΟΣ ΛΟΥΚΙΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΜΑΞΙΜΟΣ
ΑΦΡΟ∆ΕΙΤΩΣ, ΥΨΙΓΟΝΟΣ ΕΥΤΑΚΤΟΥ, ΣΤΡΑΤΩΝ, ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΤΕΡΤΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ,
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΕΚΟΥΝ∆ΟΣ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝ[ΟΣ],
ΦΟΥΝ∆ΑΝΟΣ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΣ,
ΓΑΪΟΣ
ΑΝΤΙΠΑ,
ΓΕΜΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, ΦΛ. ΣΑΜΒΑΘΙΩΝ, ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ.
(187)
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Στη Αγία Άννα του δήµου Νεστορίου Καστοριάς. Επιγραφή που
ανάγεται στο δεύτερο ήµισυ του 2ο µ.Χ. αιώνα. ΦΙΛΑ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ
ΗΡΩ[Ι]Σ ΧΑΙΡΕ. (196)
Στο ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου του οικισµού Κορησσός του δήµου
Αγίων Αναργύρων Καστοριάς. Επιγραφή που ανάγεται στα τέλη του 2ου µ.Χ.
αιώνα. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΗΡΩΣ ΧΑΙΡΙΝ. (197)
Στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Νεστόριον του οµωνύµου
δήµου της Καστοριάς. Επιγραφή που ανάγεται στο 2ο µ.Χ. αιώνα,
ΑΡΡΑΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ….ΤΙΝΗ …..ΤΩ ΤΕΚΝΩ …. ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΗ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙ∆Η.
(198)
Στον οικισµό Πεντάβρυσος του δήµου Αγίας Τριάδος Καστοριάς.
Επιγραφή που ανάγεται στο πρώτο ήµισυ του 3ου µ.Χ. αιώνα. ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΣ Ω
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. (Αντί Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ έχει γραφεί Ω ΣΤΕΦΑΝΟΣ). (201)
Στο βασιλικό τάφο των Αιγών (Βεργίνας). ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΠΙΕΡΙΩΝΟΣ
και ∆ΡΥΚΑΛΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝΟΣ.
Στον τύµβο της Βεργίνας, επιτύµβια στήλη. Ανάγεται στον 4ο π.Χ.
αιώνα. Αναγράφει τα ονόµατα των νεκρών, τεσσάρων γενεών της ίδιας
οικογένειας.
ΚΛΕΩΝΥΜΟΣ:
ΑΚΥΛΟΥ:
Α∆ΥΜΟΣ:
ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ:
ΠΕΥΚΟΛΑΟΣ: Α∆ΥΜΟΥ: ΚΡΙΝΩ: Α∆ΥΜΟΥ.
Στα Λευκάδια του δήµου Ανθεµίων της Ηµαθίας, ο τάφος του
ΛΥΣΩΝΟΣ και του ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ. Στην τοιχογραφία
µε τα Μακεδονικά όπλα, εκτός από τα ξίφη, τις περικνηµίδες, τις
περικεφαλαίες, και την ασπίδα µε το οκτάκτινο ήλιο, γράφει και τα ονόµατα
ΛΥΣΩΝ και ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ.
Στην αγορά της Πέλλας, επιτύµβια στήλη, αναγόµενη στο τέλος του 5ου
π.Χ. αιώνα. Παριστάνει το νεκρό Ξάνθο. ΞΑΝΘΟΣ / ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑ
∆ΙΚΑΣ ΥΙΟΣ.
Στο Μουσείο Βεροίας, µεταξύ των εκατοντάδων ευρηµάτων,
υπάρχουν τα ακόλουθα, τα οποία έχουν βρεθεί στην περιοχή της πόλης:
Επιτύµβια µαρµάρινη στήλη, αναγόµενη στο 2ο - 3ο µ.Χ. αιώνα, µε την
επιγραφή. ΕΛΕΝΩ ΤΩ ΥΙΩ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. ΕΛΕΝΟΣ. (228)
Μαρµάρινος βωµός, αναγόµενος στο πρώτο ήµισυ του 3ου µ.Χ. αιώνα,
µε την επιγραφή. ΕΛΠΙΣ ΧΡΥΣΕΪ∆Ι ΤΗ ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙ ΜΝΕΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ. (229)
Μαρµάρινος βωµός, αναγόµενος στο 2ο ήµισυ του 2ου µ.Χ. αιώνα, µε
την επιγραφή. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΥΠΟΡΩ ΤΩ Ι∆ΙΩ ΑΝ∆ΡΙ ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΕΚ
ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΑΥΤΩ. (266)
Πλάκα από λευκόφαιο µάρµαρο. Πρόκειται για ανάθηµα του βασιλιά
Φιλίππου Ε’ (221-179 π.Χ.), µε την επιγραφή. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΣ ΣΤΟΑΣ ΑΘΗΝΑ΄. (17)
Βάθρο από λευκό µάρµαρο, αναγόµενο στο 131/30 π.Χ., µε την
επιγραφή. ΕΤΟΥΣ Η ΚΑΙ Ι ΜΑΡΣΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙ, ΑΣΚΛΗΠΙΩ,
ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΕΝΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΛΙΘΙΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥΤΟΥ ΕΞΕ∆ΡΑΝ
ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ ΕΚ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ. (18)
Πλάκα από λευκό µάρµαρο, αναγόµενη στον 3ο π.Χ. αιώνα, µε την
επιγραφή. ΚΥΝΝΑΝΑ ΕΠΙΓΕΝΟΥΣ ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣΑ ΕΝΝΟ∆ΙΑ ΟΣΙΑ ΤΗΝ
ΘΥΜΕΛΗΝ. (23)
Το άνω απότµηµα µαρµάρινου αρράβδωτου κιονίσκου, αναγόµενο στο
119 µ.Χ. (Μάιος), µε την επιγραφή. ∆ΙΕΙ ΥΨΙΣΤΩ ΑΓΑΪΣ ΚΑΤ΄ ΕΥΧΗΝ
ΑΝΕΘΗΚΕ. ΕΥΤΥΧΩΣ. ΕΤΟΥΣ FΞΣ ∆ΑΙΣΙΟΥ ΗΙ. Το όνοµα ΑΓΑΪΣ έχει
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γραφεί πιθανότατα αντί του ΑΓΛΑΪΣ). (25)
Επιτύµβια στήλη, που ανάγεται στο πρώτο ήµισυ του 4ου π.Χ. αιώνα,
µε την επιγραφή. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝΟΣ ΟΣΒΑΙΟΣ. (147)
Επιτύµβια στήλη, που ανάγεται στον 3ο π.Χ. αιώνα, µε την επιγραφή.
ΠΑΡΜΕΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΥΛΛΑΣ ΝΙΚΥΛΛΑ ΙΕΡΩΝΟΣ. (150)
Επιτύµβια στήλη, που ανάγεται στο 2ο π.Χ. αιώνα, µε την επιγραφή.
ΑΜΥΝΤΑΣ ΠΕΥΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΩΡΟΣ ΑΜΥΝΤΟΥ. (158)
Το κάτω δεξιό τµήµα επιτύµβιας στήλης, που ανάγεται στον 3ο µ.Χ.
αιώνα, µε την επιγραφή. ΑΓΑΘΩΝ ΤΩ ΕΙ∆ΙΩ ΘΡΕΠΤΩ ΧΑΡΙΝΩ ΜΝΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ. (208 )
Επιτύµβια στήλη βωµός, που ανάγεται στον 3ο µ.Χ. αιώνα, µε την
επιγραφή. ΑΧΙΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙ ΤΩ ΑΙΓΟΝΩ ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ. (218)
Επιτύµβια στήλη βωµός, που ανάγεται στο 2ο - 3ο µ.Χ. αιώνα, µε την
επιγραφή. ΦΙΛΟΥΜΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΙ ΤΩ Ι∆ΙΩ ΑΝ∆ΡΙ ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ. (290)
Επιτύµβια στήλη βωµός, που ανάγεται στα τέλη του 2ου µ.Χ. αιώνα, µε
την επιγραφή. ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΝΙΚΩ ΤΩ ΥΙΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΑ ΤΗ
ΓΥΝΑΙΚΙ. (289)
Επιτύµβια στήλη βωµός, που ανάγεται στο 2ο µ.Χ. αιώνα, µε την
επιγραφή. ΕΥΤΥΧΟΣ ΧΡΗΣΙΜΑΝ ΤΗΝ Ι∆ΙΑΝ ΠΕΝΘΕΡΑΝ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ
ΚΑΙ ΕΑΥΤΟΝ ΖΩΝΤΑ. (302)
Στην Πριήνη της Μικράς Ασίας, υπάρχει το αρχιτεκτονικό µέλος µε την
αναθηµατική επιγραφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ανάθεση είναι µετά τη
νίκη του επί των Περσών στο Γρανικό, άνοιξη του 334 π.Χ., και φέρει την
επιγραφή. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΘΗΝΑΙΗΙ
ΠΟΛΙΑ∆Ι.
Ορειχάλκινη αιχµή δόρατος, που βρέθηκε στην Όλυνθο, στη Χαλκιδική,
έχει στον κυλινδρικό της αυλό εκτυπωµένη την επιγραφή ΦΙΛΙΠΠΟ δηλαδή
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ.
Ένα απλό διπλό ερώτηµα. Πώς γίνεται όλες οι επιγραφές που
βρέθηκαν στη Μακεδονική γη να είναι γραµµένες στην Ελληνική
γλώσσα; Η απάντηση είναι απλή και σαφής. Οι Μακεδόνες µιλούσαν,
έγραφαν και επικοινωνούσαν στη γλώσσα τους, την Ελληνική.
Πώς γίνεται καµία επιγραφή να µην είναι γραµµένη στα
Βαρδαρίτικα; Η απάντηση, επίσης, είναι απλή και σαφής. Οι Μακεδόνες
µιλούσαν Ελληνικά, δεν µιλούσαν Βαρδαρίτικα Σερβοβουλγαρικά, διότι ήταν
Έλληνες, δεν ήταν Σλάβοι. Οι Σλάβοι έµαθαν να γράφουν και να διαβάζουν
από τους Έλληνες, τον ένατο (9ο) µ.Χ. αιώνα. Από το φιλόσοφο και φιλόλογο,
αλλά και πολύγλωσσο, Κωνσταντίνο (Κύριλλο ως µοναχό), ο οποίος επινόησε
για τους Σλάβους τα γράµµατα του ονοµασθέντος, Κυριλλικού αλφαβήτου,
προς τιµήν του. Η απλή λογική λέει ότι καµία επιγραφή δεν θα µπορούσε να
είχε γραφεί µε Κυριλλικούς χαρακτήρες τον έκτο (6ο) π.Χ. αιώνα, δηλαδή 15
αιώνες πριν. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να συµβεί. Είναι σχήµα πρωθύστερον, µη
συνάδον µε τη λογική. Επίσης, οι Σλάβοι ήλθαν στη χερσόνησό µας από τον
έκτο (6ο), έβδοµο (7ο) µ.Χ. αιώνα και µετά. Η απλή λογική λέει ότι, δεν µπορεί
να έχουν, και δεν έχουν, καµία συνάφεια µε τους Μακεδόνες ∆ωριείς, µε τους
Έλληνες, οι οποίοι ζούσαν στη Μακεδονία δεκατρείς και πλέον αιώνες πριν.
Οι Βαρδαρίτες αφού είναι Σλάβοι δεν είναι Μακεδόνες.
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ΑΓΟΡΑΣΙΑ, αγορασία,
γυµνάσιον ελαίου αγορασίας: 7, στ. Α69
ΑΙΡΕΣΙΣ, αίρεσις,
Λαµπαδαρχών αίρεσις: 1Β, στ. 71
ΑΙΣΧΡΟΣ, αισχρός,
αίσχιστον πάσιν: 7, στ. Β6
ΑΛΕΙΠΤΙΚΟΝ, αλειπτικόν, εις αυτό το αλειπτικόν: 7, στ. Α18
ΑΛΕΙΠΤΟΣ, άλειπτος,
εκ παιδός άλειπτος: 388, στ. 3
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟΣ, αλεξάνδρειος, του κοινού των Μακεδόνων αγώνος
αλεξανδρείου: 68, στ. 10, 68, στ. 6
ΑΛΛΗΛΟΙ, άλληλοι,
9, στ. 10
ΑΜΦΟ∆ΙΚΟΣ, αµφοδικός, από της Ευιαστικής πύλης τα αµφοδικά ύδατα:
41, στ. 2. Αµφοδικός = αµφί την οδόν. Αµφοδικά ύδατα, τα ύδατα που έτρεχαν
ορµητικά στα ρείθρα των οδών.
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ΑΜΦΩ, άµφω,
άµφω γαρ προτέρους κηρ ολοή δάµασεν: 400
ΑΝΑΠΟΙΩ, αναποιώ,
ό λαβών εξ έµατος ανεποιησάµην: (Λευκ.)
ΑΝΑΠΟΣΤΑΤΟΣ, αναπόστατος, θανάτου αναπόστατος τούτου εγενήθην:
405, στ. 7
ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΣ, ανέγκλητος, χαρίζετε νεανείσκον … ανένκλητον: (Λευκ.)
ΑΝΕΠΕΓΚΛΗΤΟΣ, ανεπέγκλητος, σώµατα ίδια ανεπένκλητα˙ ανεπένκλητα˙
ανεπένκλητον˙ [και τον δείνα ανεπέν]κλητα˙ ό έστε τω θεώ ανεπένκλητον:
(Λευκ.)
ΑΝΕΠΙΛΗΠΤΟΣ, ανεπίληπτος, ανεπίληνπτον: (Λευκ.)
ΑΝΤΙΓΟΝΙΣ, αντιγονίς, αντιγονίδα ής ολκή δραχµαί ΝΒ (οβολοί δύο) : 16Β,
στ. 40
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, αντιστράτηγος,
60, στ. 3
ΑΞΙΩΣ, αξίως, όπως ο Άρπαλος αξίως τιµηθή των γεγενηµένων υπ΄ αυτού εις
την πατρίδα: 2, στ. 35
ΑΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ, απάλαιστρος, µη εγδυέσθω εις το γυµνάσιον … µηδέ
απάλαιστρος: 1Β, στ. 28
ΑΠΟΚΕΙΜΑΙ, απόκειµαι, το απο[κεί]µενον ύδωρ ανα[µετρ]ήσα[ς] : 41, στ. 8
ΑΠΟΛΕΙΠΩ, απολείπω, ούτε εν τω αιτείν ή πρεσβεύειν υπέρ της πατρίδος
απολέλειπται των πρεσβυτέρων: 2, στ. 11
ΑΡΓΟΛΙΚΟΝ, αργολικόν,
αργολικόν, ού ολκή δραχµαί δηµητρίειαι ΜΖ,
(οβολοί τρείς, τριηµιωβόλιον) : 16Β, στ. 12
ΑΡΓΥΡΙΟΝ, αργύριον, [µυριάδες (-ων) αργυρ]ίου δέκα: 7, στ. Β10
ΑΡΤΟΚΟΠΟΣ, αρτοκόπος, Καικίλις αρτοκόπος κείµαι νέκυς ενθάδ΄ ο
τλήµων Πεισαία στάδια δωδεκάκις κατιδών, Μοίρα δε και νούσω η ώρα:
398
ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΩ, αρχιερατεύω, αρχιερατεύοντος: 62
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ, αρχιερατικός, τοις µεν αρχιερατικοίς και συνέ[δροις…]…
τοις δε βουλευτικοίς και …: 7 στ. Α63
ΑΡΧΙΕΡΩΜΑΙ, αρχιερώµαι, αρχιερασαµένου και άρξαντος εν τω έτει ΓΤ: 109,
στ. 9
ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗ, αρχιερωσύνη, εν τωτης αρχιερωσύνης χρόνω: 117, στ. 9
ΑΣΣΑΡΙΟΝ, ασσάριον, οκτακόσια εξήκοντα δύο ασσάρια τρία ήµισυ: 7, στ.
Α32
ΑΤΕ, άτε, και κτεάνων ατελής δόµος άτε επίσηµος: 37
ΑΥ, αύ, τω µη ποιούντι άκυρος έστω η ελευθερία αύ: 45, στ. 2
ΑΥΛΗΤΗΣ, αυλητής, υπερεσίαν τα εθίµους ηµέρας αυλητήν: (Λευκ.)
ΒΑΛΑΝΕΙΟΝ, βαλανείον, αποτάσσω εις την του καινού βαλανείου
επιµέλειαν: 7, στ. Γ17
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, βασίλειος, αθάνατος βασίλειος επεί χάρις άδε Φιλίππου…
εδόθη: 37
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ, βουλευτικός, τοις µεν αρχιερατικοίς και συνέ[δροις…]… τοις
δε βουλευτικοίς και … : 7 στ. Α64
ΓΛΟΙΟΣ, γλοιός. Ο δε την του γλοιού πρόσοδον αγοράσας παρεχέσθω την
του παλαιστροφύλακος χρείαν: 1Β, στ. 97
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΤΗΣ, γραµµατευτής, Ειερωνύµου [γραµ]µατευτο[ύ] : (Λευκ.)
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑ, γυµνασιαρχία,
και γυµνασιαρχίαις κοινή πάσιν εαυτόν
εύχρηστον εν παντί χρόνω παρασχόµενον: 117, στ. 2 (παρακάτω)
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑΚΟΣ, γυµνασιαρχιακός, οι γυµνασιαρχικοί νόµοι κείνται εν
τοις δηµοσίοις: 1Α, στ. 8
∆ΗΜΗΤΡΙΕΙΟΣ, δηµητρίειος, […ολκή προς δ]ηµη[τρίειον δραχµαί] ΝΓ: 16Α,
στ. 6. αργολικόν, ού ολκή δραχµαί δηµητρίειαι ΜΖ, (οβολοί τρείς,
τριηµιωβόλιον) : 16Β, στ. 13
∆ΗΝΑΡΙΟΝ, δηνάριον,

96

∆ΙΑ∆ΟΜΑ, διάδοµα, και διαδόµασιν … πανδήµοις κατά πάσαν σύνοδον
υποδεξάµενον την επαρχείαν: 117, στ. 19
∆ΙΑΚΟΝΙΣΣΑ, διακόνισσα, τούνοµα δε αυτής Παύλα διακόνισσα: 448, στ. 6
∆ΙΑΚΟΝΟΣ, διάκονος, (ο προσφέρων υπηρεσίες, αυτός που αφοσιώνεται
και υπηρετεί). Οι υπ΄ αυτόν διάκονοι: 26. οι περί Έρωτα Ευβιότου διάκονοι:
28. Αγνής διακόνου: 435
∆ΙΣΣΑΚΙΣ, δισσάκις, όµ πάτρα ταγόν δισσάκις ανύσατο: 392
∆ΟΛΙΧΟΣ, δόλιχος, παίδας δόλιχον: 140, στ. 4. άνδρας δόλιχον: 140, στ. 6.
∆ΟΥΛΑΡΙΟΝ, δουλάριον, εχαρισάµην …δουλάρια: Γ (Λευκ.)
ΕΓΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ, εγκοιµητήριον, το ενκοιµητήριον λίθινον και την προ
τούτου εξέδραν: 18
ΕΓΚΤΩΜΑΙ, εγκτώµαι, Βεροιαίοι και οι ενκεκτηµένοι Ρωµαίοι: 59
ΕΙΚΑΣ, εικάς, από της εικάδος του προγεγραµµένου µηνός εξής ηµερών
δέκα: (Λευκ.)
ΕΚ∆ΙΚΟΣ, έκδικος, από εκδίκων: 440
ΕΚ∆ΟΧΕΙΟΝ, εκδοχείον, το τε υδραγώγιον και το εκτοχείον ιδίοις αναλώµασι
κατεσκευάσασα ανέθηκεν: 40
ΕΚ∆ΥΩ, εκδύω, µη εγδυέσθω δε εις το γυµνάσιον…µηδέ απάλαιστρος: 1Β,
στ. 27
ΕΝΘΗΚΗ, ενθήκη, ενθήκη των δηναρίων: 7, στ. Β38. ενθήκης σώµα
γείνεσθαι: 7, στ. Α54.
ΕΝΙΑΥΣΙΟΣ, ενιαύσιος, άλλος ενιαύσιος, τόκος συναπαρτίζεται: 7, στ. Α22
ΕΝΙΑΥΤΟΣ, ενιαυτός, τρις εν τω ενιαυτώ: 1Β, στ. 25. εν τω ενεστώτι
ενιαυτώ: 1Β, στ. 57.
ΕΝΤΟΠΙΟΣ, εντόπιος, δόντα θηριοµαχίας δια παντοίων ζώων, εντοπίων και
ξενικών: 117, στ. 16
ΕΝΤΥΓΧΑΝΩ, εντυγχάνω, εντυχόντων ∆ηµητρίω των κυνηγών: 3, στ. 1
ΕΞΑΓΩΓΟΣ, εξαγωγός, και τον εν τη αγορά εξαγωγόν: 41, στ. 6
ΕΞΕΛΕΥΘΕΡΙΚΟΣ, εξελευθερικός, Εξελευθερικοί: 144, στ. Β11
ΕΞΟΜΝΥΩ, εξοµνύω, εάν δε οι λαχόντες … µηδέ εξοµόσωνται: 1Β, στ. 52
ΕΠΑΛΛΗΛΩΣ, επαλλήλως, συνεχώς και επαλλήλως αυτού και η πόλις
τεύξεται: 7, στ. Α56.
ΕΠΑΝΑΓΚΑΖΩ, επαναγκάζω, επαναγκαζέτω δε και τους παιδοτρίβας: 1Β,
στ. 26.
ΕΠΑΝΕΡΟΜΑΙ, επανέροµαι, επανηρόµεθα υµάς: 8, στ. 15.
ΕΠΑΡΧΟΣ, έπαρχος, υπέρ ευχής των µεγαλοπρεπεστάτων επάρχων: 42.
ΕΠΑΦΙΗΜΙ, επαφίηµι, τω δε επαφέντι κηπουρώ και οχηγετούντι: 7, στ. Γ 16
ΕΠΕΙ∆ΑΝ, επειδάν, επειδάν γυµνασίαρχος ελλίπη: 7, στ. Α8.
ΕΠΕΚ∆ΥΩ, επεκδύω, επεγδύεσθαι δε µηθενί εξέστω: 1Β, στ 1.
ΕΠΕΥΩΝΙΖΩ, επευωνίζω,
και επευωνίσαντα εν καιροίς ανανκαίοις: 117,
στ. 18.
ΕΠΙΓΕΝΝΩ,
επιγεννώ,
συν
τοις
επιγεννωµένοις.
συν
τοις
επιγεννηθησοµένοις: (Λευκ.)
ΕΠΙ∆ΕΚΑΤΟΝ, επιδέκατον, προσαποτινέτω το επίπεµπτον και επιδέκατον:
1Β, στ 107.
ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΟΝ, επικεφάλιον, δόντα εν τω της αρχιερωσύνης χρόνω το
επικεφάλιον υπέρ της επαρχίας: 117, στ. 9.
ΕΠΙΤΙΜΟΝ, επίτιµον, ένοχοι έστωσαν τοις αυτοίς επιτίµοις: 1Β, στ. 39
ΕΤΑΙΡΕΥΟΜΑΙ, εταιρεύοµαι, µη εγδυέσθω εις το γυµνάσιον…µηδέ
ηταιρευκώς: 1Β, στ. 28.
Η∆Ε, ηδέ, τον πάντες λογάδες ται…. ηδέ πολίται: 401.
ΗΛΟΚΟΠΟΣ, ηλοκόπος, ηλοκόπος: 27Α, στ. 1. ηλοκόπος: 21. ηλοκόπος:
1Β, στ. 32.
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ΗΜΙΟΛΙΟΝ, ηµιόλιον, αποτινέτω ο γυµνασίαρχος το ηµιόλιον τω νικήσαντι:
1Β, στ 106.
ΘΑΛΛΟΣ, θαλλός, στεφανούτω θαλλού στεφάνω: 1Β, στ. 26
Ι∆ΡΙΣ, ίδρις, ίδριδα µήτιν έχων: 97.
ΙΝΑ, ίνα, για να, ίνα δε και εισπραχθή:
ΙΣΑΚΤΙΟΣ, ισάκτιος, του κοινού των Μακεδόνων αγώνος αλεξανδρείου,
ιερού, οικουµενικού, ισελαστικού, ισακτίου: 69, στ. 7. εισακτίους αγώνας,
ταλαντιαίους, θυµελικούς και γυµνικούς: 117, στ. 13. ισακτίους αγώνας,
ταλαντιαίους, θυµελικούς και γυµνικούς: 118.
ΙΣΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ισελαστικός, του κοινού των Μακεδόνων αγώνος
αλεξανδρείου, ιερού, οικουµενικού, ισελαστικού, ισακτίου: 69, στ. 7.
ΙΣΤΙΩ, ιστιώ, ιστιώντων εν τω γυµνασίω: 1Β, στ. 62.
ΚΑΘΗΓΕΜΩΝ, καθηγεµών, µήτηρ παρθένων ευσεβών καθηγεµόν: 447, στ.
3.
ΚΑΘΗΚΩ, καθήκω, όσα καθήκεν εν τω γυµνασίω: 1Β, στ. 98. ως καθήκον
ην ανδρί καλώ και αγαθώ: 2
ΚΑΛΑΝ∆ΑΙ, καλάνδαι, τη προ Ζ Καλανδών Ιουλίων: 68, στ. 14. καλάνδαις
Σεπτεµβρίαις: 441.
ΚΑΛΟΒΑΤΗΣ, καλοβάτης, καλοβάτης είτ΄ οξυβάτης: 402, στ. 3.
ΚΕΥΘΟΣ, κεύθος, ένθα τάφων υπό κεύθεσι κρύπτει… γαία Μακεδονίη: 396.
ΚΗΡ, κηρ, άµφω γαρ προτέρους κήρ ολοή δάµασεν: 400.
ΚΙΜΩΛΙΟΝ, κιµώλιον, κιµώλιον ού ολκή δραχµαί ΜΗ: 16Α, στ. 13.
ΚΛΥΤΟΣ, κλυτός, κλυτόν είδος έχουσαν: 404, στ.2.
ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ, κράτιστος,
ΚΤΕΑΝΟΝ, κτέανον, και κτεάνων ατελής δόµος άτε επίσηµος: 37
ΚΥΑΘΟΣ, κύαθος, κύαθον ού ολκή δραχµαί ΚΓ: 16Α, στ. 15.
ΚΥΘΡΟΣ, κύθρος, (κύθρος= χύτρος, χύτρα, πηγάδι, πηγή). Την προς τω
κύθρω µαρµαρίνην κρήνην: 41, στ. 3.
ΚΥΝΗΓΕΣΙΟΝ, κυνηγέσιον, επιτελέσουσιν…κυνηγεσίων και µονοµαχιών
ηµέρας τρείς: 68, στ. 13.
ΛΑΛΗΤΟΣ, λαλητός, συναγωνιστής ο λαλητός: 402, στ. 7.
ΛΟΓΕΥΩ, λογεύω, τα εκ του υπό Ευλαίου δοθέντος σείτου λογευθέντα
δηνάρια: 7, στ. Α33.
ΜΑΡΠΤΩ, µάρπτω, άωρον παρθένον εγ νούσου δεινός έµαρψε Αΐδης: 391
ΜΕΡΟΨ, µέροψ, µερόπεσσι και εσσοµένοισι πυθέσθαι: 400.
ΜΕΤΑΙΡΩ, µεταίρω, ός αν δε τούτον τον βωµόν µετάρη: 367, στ. 13.
ΜΗΤΙΣ, µήτις, ίδριδα µήτιν έχων: 97
ΜΙΜΑΣ, µιµάς, ειµί δε µειµάς εγώ: 399, στ. 4.
ΜΟΝΟΜΑΧΙΟΝ, µονοµάχιον, δόντα µονοµάχια και θηριοµάχια: 119, στ. 8.
ΝΕΚΥΣ, νέκυς, κείµαι νέκυς ενθάδ΄ ο τλήµων: 398.
ΝΕΟΘΝΗΤΟΣ, νεόθνητος, παρά Αλεξάνδρου νεοθνήτου: 386.
ΝΕΩΚΟΡΙΑ, νεωκορία, την νεωκορίαν των Σεβαστών και το της
µητροπόλεως αξίωµα: 117, στ. 6.
ΝΙΝΝΗ, νίννη,
τη τε νίννη µο και τω πάππω µου: (Λευκ.)
ΟΛΟΟΣ, ολοός,
άµφω γαρ προτέρους κηρ ολοή δάµασεν: 400
ΟΞΥΒΑΤΗΣ, οξυβάτης, καλοβάτης είτ΄ οξυβάτης: 402, στ. 4.
ΟΣΙΩΣ, οσίως, ως αν δύνωµαι οσιώτατα και δικαιότατα: 1Α, στ. 29.
ΟΧΗΓΕΤΩ, οχηγετώ, τω δε επαφέντι κηπουρώ και οχηγετούντι: 7, στ. Γ16.
ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ, παγκρατιαστής, πανκρατιαστάς: 140, στ. 54.
ΠΑΙ∆ΑΡΙΟΝ, παιδάριον, τέσσαρες παιδάρια δε δύο: 7, στ. Α64
ΠΑΙ∆ΙΣΚΗ, παιδίσκη,
την υπάρχουσαν αυτή παιδίσκη: 49, στ. 2.
ΠΑΛΑΙ∆ΟΞΟΣ, παλαίδοξος, Αντιγόνου κλυτόν υία παλαιδόξου: 392.
ΠΑΛΑΙΣΜΟΣΥΝΗ, παλαισµοσύνη, παλαισµοσύνη: 390.
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ΠΑΛΑΙΣΤΡΙΤΗΣ, παλαιστρίτης,
παλαιστρείτης: 27Α, στ. 6.
ΠΑΡΑΙΡΩ, παραιρώ, µηδέ των υπαρχόντων αυτοίς παρελέσθαι µηδέν: 45,
στ. 18.
ΠΑΡΑΠΟ∆ΙΖΩ, παραποδίζω, µηδέ έν εκ της συνήθους κατ’ ενιαυτόν
οικονοµίας παραποδίζειν: 7, στ. Α14.
ΠΑΡΑΠΡΑΣΙΣ, παράπρασις, ποιησάµενον δε και σείτων παραπράσεις: 117,
στ. 17.
ΠΑΡΕΥΡΕΣΙΣ, παρεύρεσις, τρόπω ουδέ παρευρέσει ουδεµιά: 1Α, στ. 32.
ΠΕΡΙΕΙΜΙ, περίειµι,
το περιόν της προσόδου: 1Β, στ. 93.
ΠΕΤΡΟΣ, πέτρος,
Αγάθα τονδ΄ ανέτευξε πέτρον: 392.
ΠΟΛΥΚΡΗΝΟΝ, πολύκρηνον, (Πολύκρουνον), κρήνη µε πολλούς κρουνούς.
ΠΡΑΣΙΣ, πράσις, την του πρώτου των πολειταρχών τόπου πράσιν: 7, στ.
Α41.
ΠΡΕΠΩ∆ΗΣ, πρεπώδης, τοιαύτη τε βουλή πρεπωδέστατον: 7, στ. Α5.
ΠΡΕΣΒΕΥΩ, πρεσβεύω, ούτε εν τω αιτείν ή πρεσβεύειν υπέρ της πατρίδος
απολέλειπται : 2, στ. 10.
ΠΡΟΒΟΥΛΕΥΩ, προβουλεύω, προβουλευσαµένων των βουλευτών όπως
ο Άρπαλος ….τιµηθή: 2, στ. 34.
ΠΡΟ∆ΙΑΤΑΣΣΩ, προδιατάσσω, […]προδιατετ[αγµέν…]: 7, στ. ∆20.
ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ, πρόρρησις, την πρόρρησιν αρθήναι: 7, στ. Γ12.
ΠΡΟΣΑΓΓΕΛΩ, προσαγγέλλω, δότω ο προσαγγέλων απογραφήν: 1Β, στ.
32.
ΠΡΟΣΑΠΟΤΕΙΝΩ, προσαποτείνω, ο γυµνασίαρχος προσαποτινέτω το
επίπεµπτον και επιδέκατον: 1Β, στ. 106.
ΠΡΟΣΕΙΣΑΓΩ, προσεισάγω, προσεισάγοντες … και έτερον ζεύγος περί της
ψυχής αγωνιούµενον: 69, στ. 10.
ΠΡΟΣΛΟΓΙΖΩ, προσλογίζω, έτι δε προσλελόγισµαι: 7, στ. Α26.
ΠΥΘΟΜΑΙ, πύθοµαι, µερόπεσσι και εσσοµένοισι πυθέσθαι: 400
ΣΚΑΦΙΟΝ, σκάφιον, σκά[φιον (;)ού ολκή δραχµαί Ν∆: 16Α, στ. 14.
ΣΚΥΦΙΟΝ, σκυφίον, σκυφίον ού ολκή δραχ(µαί) ΝΒ: 16Β, στ. 30.
ΣΤΗΛΟΓΡΑΦΩ, στηλογραφώ, εστηλογράφησα τη θεώ…. κοράσιον: 51
ΣΥΓΓΑΜΟΣ, σύγγαµος, Κλαυδιανός θρέψας και Κάστωρ σύνγαµος ανήρ:
399, στ. 2.
ΣΥΜΠΝΕΩ, συµπνέω, (συν+πνέω). συνέπνευσαν οί τε πρώτοι της πατρίδος
και η βουλή: 7 , στ Α11.
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΣ, συµφερόντως, συνπαθώς και συµφερόντως υπέρ του
έθνους και της πατρίδος: 106, στ. 11.
ΣΥΝΕΚΛΟΓΙΖΟΜΑΙ, συνεκλογίζοµαι, µετά τούτων συνεγλογίζεσθαι αυτόν:
1Β, στ. 92.
ΣΥΝΕΥΝΟΣ, σύνευνος, τύνβον τεύξασα συνεύνω: 395
ΣΥΝΟΠΛΑΣ, συνοπλάς,
οι συνοπλάνες Θουρίνω µνήµης χάριν: 377.
ΣΩΦΡΟΝΙΚΟΣ, σωφρονικός,
σωφρονικωτέραν ανανκάσει ποιείσθαι την
άλειψιν : 7, στ. Α81.
ΤΑΙΝΙΩ, ταινιώ, εξέστω ταινιούν τον βουλόµενον: 1Β, στ. 58.
ΤΕΤΡΑΣ, τετράς, Περειτίου τετράδι: 49, στ. 31
ΤΗ∆Ε, τήδε,
τήδε Ποσείδιππον χαλκήλατον Ηµαθιήες στήσαν: 97.
ΤΗΛΙΚΟΥΤΟΣ, τηλικούτος, (Πού να βρουν οι Σκοπιανοί την αντωνυµία
τηλικούτος, τηλικαύτη, τηλικούτον); Bρε γείτονες σοβαρευτείτε επιτέλους. ∆εν
είστε Μακεδόνες. Μηδέν τι τηλικούτον παρεχόµενοί σοι: 49, στ. 26.
ΤΟΙΟΥΤΟΣ, τοιούτος, (τοιούτος, τοιαύτη, τοιούτον). τοιαύτη τε βουλή … και
τοιούτω δήµω: 7, στ. Β56.
ΤΡΙΑΚΑΣ, τριακάς, τριακάδος µηνός υπερβερεταίου: 7, στ. Α19.
ΤΡΙΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ, τριακονθήµερον, (χρονικό διάστηµα τριάντα ηµερών),
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καταχθείσης τριακονθηµέρου: (Λευκ.)
ΤΡΙΗΜΙΩΒΟΛΙΟΝ, τριηµιωβόλιον, (τρία ηµιόβολα, ενάµισυς οβολός). 16Β,
στ 14.
ΥΠΟΤΙΘΗΜΙ, υποτίθηµι, εάν …βούλει δανίσασθαι και υποθέσθαι τι των
σων: 49, στ. 23.
ΥΠΟΦΙΑΛΙΟΝ, υποφιάλιον, υποφιάλια τέσσερα, ων ολκή προς δηµητρίειον
δραχµαί Σ: 16Β, στ. 19.
ΦΕΡΤΑΤΟΣ, φέρτατος,
ΧΑΛΚΗΛΑΤΟΣ, χαλκήλατος, τήδε Ποσείδιππον χαλκήλατον Ηµαθιήες
στήσαν: 97.
ΧΡΩΜΑΙ, χρώµαι, γνώµη τη εµαυτού χρώµενος: 1Α, στ. 28
ΨΥΚΤΗΡ, ψυκτήρ, ψυκτήρα, ού ολκή δραχµαί Ρ∆ (οβολοί δύο): 16Α, στ. 12.
ΩΝΗ, ωνή,
[…] τις πωλή σώµατα, [τούτων (;)] την ωνήν καταγρά[φειν]: 13,
στ. 9.
ΩΣΠΕΡ, ώσπερ, ώσπερ ελπίζω: 7, στ. Α58.
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