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ΜΗΝΑΣ Ι. ΔΟΓΑΣ 
 
 
 
 

 Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ, Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΑΡΔΑΡΙΤΙΚΩΝ 
(ΣΚΟΠΙΑΝΙΚΩΝ) ΜΕ ΤΗ ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
 
Το 344 π.Χ. στην Πέλλα την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, συνομιλούν και 

μάλιστα κάπως έντονα δύο Μακεδόνες. Ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄ και ο δωδεκαετής 
υιός του Αλέξανδρος, βασιλεύσας κατόπιν ως Αλέξανδρος Γ΄, ο μετέπειτα 
κοσμοκράτορας, περισσότερον γνωστός και αναγνωρισθείς από την Ιστορία ως 
Μέγας Αλέξανδρος.  
Αλέξανδρος: "Οἷον ἵππον ἀπολλύουσι, δι’ ἀπειρίαν καὶ μαλακίαν χρήσασθαι μὴ 
δυνάμενοι". (Πλούταρχος, ‘’Αλέξανδρος, 6’’). ‘’Τι άλογο χάνουν, επειδή δεν μπορούν 
να το τιθασσεύσουν λόγω απειρίας και νωθρότητος’’.  
Φίλιππος: "Ἐπιτιμᾷς σὺ πρεσβυτέροις ὥς τι πλέον αὐτὸς εἰδὼς ἢ μᾶλλον ἵππῳ 
χρήσασθαι δυνάμενος''; ‘’Κατηγορείς εσύ τους μεγαλυτέρους σου, επειδή γνωρίζεις 
ο ίδιος κάτι περισσότερο ή επειδή μπορείς καλλίτερα να δαμάσεις το άλογο'';  
Αλέξανδρος: "Τούτῳ γοῦν χρησαίμην ἂν ἑτέρου βέλτιον". (Πλούταρχος, 
‘’Αλέξανδρος, 6’’). ‘’Θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω (χειριστώ) καλλίτερα από 
κάθε άλλον’’.  
Φίλιππος: " Ἂν δὲ μὴ χρήσῃ, τίνα δίκην τῆς προπετείας ὑφέξεις''; ‘’Κι αν δεν τα 
καταφέρεις, τι θα χάσεις για τη θρασύτητά σου''; 
Αλέξανδρος: "Ἐγὼ νὴ Δί’ ἀποτείσω τοῦ ἵππου τὴν τιμήν". (Πλούταρχος, 
‘’Αλέξανδρος, 6’’). ‘’Εγώ μα τον Δία θα πληρώσω την αξία του αλόγου’’.  
Φίλιππος: "Ὦ παῖ ζήτει σεαυτῷ βασιλείαν ἴσην· Μακεδονία γάρ σ’ οὐ χωρεῖ". 
(Πλούταρχος, ‘’Αλέξανδρος, 6’’).’’Παιδί μου, αναζήτησε βασιλεία ισάξιά σου· διότι η 
Μακεδονία δεν σε χωρεί’’. 
 

Την ανωτέρω στιχομυθία την οφείλουμε στον ιστορικό Μαρσύα του 
Περιάνδρου, Μακεδόνα από την Πέλλα (356-294 π.Χ), συνομήλικο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ο οποίος έγραψε τα έργα: ‘’Τα περί Αλέξανδρον’’ ή ‘’Αλεξάνδρου 
αγωγή’’ σε πέντε βιβλία, και τα ‘’Μακεδονικά’’, όπου σε δέκα βιβλία εξιστορεί την 
Ιστορία των Μακεδόνων από τα μυθικά χρόνια έως το 331 π.Χ. Από τον Μαρσύα 
αρύσθη τη στιχομυθία ο Πλούταρχος.  

Δεν απαιτείται ασφαλώς ιδιαίτερη ευφυία για να αντιληφθεί κάποιος ότι οι δύο 
αυτοί τιτάνες, οι μέγιστοι άνδρες του Ελληνισμού ομιλούν Ελληνικότατα και όχι 
βεβαίως τα Σερβοβουλγαρικά που ομιλούν οι Σκοπιανοί. 
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Στην ανωτέρω στιχομυθία η τελευταία πρόταση δηλαδή "Ὦ παῖ ζήτει σεαυτῷ 
βασιλείαν ἴσην· Μακεδονία γάρ σ’ οὐ χωρεῖ". ’’Παιδί μου, αναζήτησε βασιλεία ισάξιά 
σου· διότι η Μακεδονία δεν σε χωρεί’’, είναι ο γνωστότερη ρήση του μεγάλου βασιλιά 
Φιλίππου Β΄, με την οποία αυτός προέβλεψε το ανυπέρβλητο ύψος μεγαλείου, στο 
οποίο θα έφθανε τα αμέσως επόμενα έτη ο υιός του Αλέξανδρος. Ο Φίλιππος βλέπει 
ολοκάθαρα ότι θα πραγματοποιηθεί, και χαίρεται γι’ αυτό, αυτό που ο Έκτωρ 
παρακαλεί τον Δία και τους άλλους θεούς, να κάνουν τον υιό του, τον πλέον 
δοξασμένο ανάμεσα στους Τρώες, να του δώσουν γενναιότητα και δύναμη για να 
βασιλεύσει στην Τροία και να λένε οι άνθρωποι ότι ήταν καλλίτερος από τον 
πατέρα του. ‘’Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι παῖδ᾽ ἐμὸν ὡς καὶ ἐγώ 
περ ἀριπρεπέα Τρώεσσιν, ὧδε βίην τ᾽ ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν· καί ποτέ τις 
εἴποι πατρός γ᾽ ὅδε πολλὸν ἀμείνων’’, (‘’Ιλιάς, Ζ 476-9’’). Ο Φίλιππος βλέπει 
ολοκάθαρα ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο οι νέοι Σπαρτιάτες υπόσχονταν 
στους μεγαλυτέρους τους, ότι δηλαδή θα γίνουν πολύ καλλίτεροί τους. ‘’Ἄμες δὲ γ’ 
ἐσόμεθα πολλῷ κάρρονες’’. Ο Φίλιππος είπε τα ανωτέρω λόγια, αφού πρώτα 
αναλύθηκε σε δάκρυα χαράς και κατεφίλησε τον υιό του, για το κατόρθωμά του να 
ιππεύσει τον Βουκεφάλα.  

Βεβαίως, όπως βλέπει κάποιος όλα αυτά τα οποία λέει ο Φίλιππος είναι 
Ελληνικά. Αλήθεια, αμφιβάλλει κάποιος ότι είναι Ελληνικό, το Οριστικό Άρθρο (ὁ, ἡ, 
τό), στην Κλητική Πτώση ( Ὦ, ὦ), στην αρχή της ανωτέρω προτάσεως; Επίσης το 

Ουσιαστικό ὁ παῖς, στην Κλητική Πτώση ὦ παῖ, το ρήμα ζητέω, -ῶ, το Ουσιαστικό ἡ 

βασιλεία, η Αυτοπαθής Αντωνυμία του Δευτέρου Προσώπου σε Δοτική Πτώση 
Ενικού Αριθμού σεαυτῷ, το επίθετο ὁ ἴσος, στο θηλυκό ἴση, με αυτές τις 
Ελληνικότατες λέξεις αποδίδονται και όχι με τις Βαρδαρίτικες λέξεις дете ντετε, 
пребарувам πρεμπαρουβαμ (ή истражувам ιστραζουβαμ ή барам μπαραμ), 
царство τσαρστβο (ή кралство κραλστβο), еднаков εντνακοβ (ή рамен ραμεν ή ист 
ιστ).  

Η Μακεδονία επίσης, με αυτή την Ελληνικότατη λέξη αποδίδεται από τον 
Φίλιππο. Δεν λέγεται Μακεντόνιγια όπως τη λένε οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι 
Βαρδαρίτες, οι Ρώσοι κτλ. Ομοίως, ο Αιτιολογικός Σύνδεσμος γάρ, το διότι της 
σύγχρονης Ελληνικής, η Προσωπική Αντωνυμία του Δευτέρου Προσώπου σύ, στην 
Αιτιατική σε και κατόπιν (σ’) λόγω της διφθόγγου που έπεται, το αρνητικό μόριο οὐ, 
το δεν (ή όχι) της σύγχρονης Ελληνικής, είναι όλα, βεβαίως, Ελληνίδες λέξεις. Ο 
Αιτιολογικός Σύνδεσμος γάρ, στα Βαρδαρίτικα λέγεται затоа што ζατοα στο, στα 
Σερβικά ομοίως, зато што ζατο στο, και στα Βουλγαρικά защото ζαστοτο. Το 
αρνητικό μόριο οὐ, στα Βαρδαρίτικα λέγεται не (νε) και ομοίως λέγεται στα Σερβικά, 
τα Βουλγαρικά και τα Ρωσικά. Συνεπώς, είναι εμφανέστατο ότι η γλώσσα που 
ομιλούσε ο μέγας Φίλιππος ήταν βεβαίως Ελληνικά. Είναι σαφέστατο πάντως ότι, 
όπως και αν συνδυάσει κάποιος τις ανωτέρω Βαρδαρίτικες (Σκοπιανικές) λέξεις, η 
Μακεδονική, η Ελληνική πρόταση του Φιλίππου ''Ὦ παῖ ζήτει σεαυτῷ βασιλείαν ἴσην· 
Μακεδονία γάρ σ’ οὐ χωρεῖ", δεν προκύπτει. 

Ο ανωτέρω διάλογος των δύο γιγάντων του Ελληνισμού έγινε με αφορμή το 
γεγονός της ίππευσης του Βουκεφάλα. Το επεισόδιο της ίππευσης του Βουκεφάλα 
από τον νεαρό Αλέξανδρο είναι ασφαλώς γνωστό. Ένας Θεσσαλός ονόματι 
Φιλόνικος έφερε στον βασιλιά Φίλιππο να αγοράσει ένα καταπληκτικό άλογο. Ο 
Αρριανός λέει για τον Βουκεφάλα ότι ήταν ‘’καὶ μεγέθει μέγας καὶ τῷ θυμῷ γενναῖος’’. 
(‘’Αλεξ. Ανάβ., Ε’.19.5’’). Κατέβηκαν λοιπόν στην πεδιάδα να το δοκιμάσουν. Το 
άλογο όμως ήταν άγριο, αδάμαστο και δύσκολο στην χρήση του, δεν δεχόταν 
αναβάτη, ούτε υπήκουε στην φωνή κανενός από τους ανθρώπους του Φιλίππου, οι 
οποίοι επεχείρησαν να το ιππεύσουν, αλλά αγρίευε εναντίον όλων. ‘’κατέβησαν εἰς 
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τὸ πεδίον δοκιμάσοντες τὸν ἵππον, ἐδόκει τε χαλεπὸς εἶναι καὶ κομιδῇ δύσχρηστος, 
οὔτ’ ἀναβάτην προσιέμενος οὔτε φωνὴν ὑπομένων τινὸς τῶν περὶ τὸν Φίλιππον, 
ἀλλ’ ἁπάντων κατεξανιστάμενος’’. (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 6’’). Και μεταγενέστερα, ο 
Βουκεφάλας δεν δεχόταν να τον ιππεύσει κανείς άλλος εκτός από τον Αλέξανδρο. 
‘’ἀναβαινόμενός τε πρὸς μόνου Ἀλεξάνδρου ὁ Βουκεφάλας οὗτος, ὅτι τοὺς ἄλλους 
πάντας ἀπηξίου ἀμβάτας’’, (‘’Αλεξ. Ανάβ., Ε’.19.5’’). Τότε ο Φίλιππος 
δυσανασχέτησε και διέταξε να το απομακρύνουν ως πολύ άγριο και αδάμαστο, 
‘’δυσχεραίνοντος δὲ τοῦ Φιλίππου καὶ κελεύοντος ἀπάγειν ὡς παντάπασιν 
ἄγριον καὶ ἀκόλαστον, παρὼν ὁ Ἀλέξανδρος εἶπεν·’’. (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 6’’). Ο 
νεαρός Αλέξανδρος που ήταν παρών είπε: "Οἷον ἵππον ἀπολλύουσι, δι’ ἀπειρίαν 
καὶ μαλακίαν χρήσασθαι μὴ δυνάμενοι". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 6’’). ‘’Τι άλογο 
χάνουν, επειδή δεν μπορούν να το τιθασσεύσουν λόγω απειρίας και νωθρότητος’’. Ο 
Φίλιππος αρχικώς δεν απήντησε. Επειδή όμως ο Αλέξανδρος το έλεγε κοντά του 
επανειλημμένως και επιμόνως, ο Φίλιππος ερώτησε τον Αλέξανδρο, στα Ελληνικά 
βεβαίως: "Ἐπιτιμᾷς σὺ πρεσβυτέροις ὥς τι πλέον αὐτὸς εἰδὼς ἢ μᾶλλον ἵππῳ 
χρήσασθαι δυνάμενος''; ‘’Κατηγορείς εσύ τους μεγαλυτέρους σου, επειδή γνωρίζεις 
ο ίδιος κάτι περισσότερο ή επειδή μπορείς καλλίτερα να δαμάσεις το άλογο''; Η 
απάντηση του Αλεξάνδρου ήταν, στα Ελληνικά βεβαίως: "Τούτῳ γοῦν χρησαίμην 
ἂν ἑτέρου βέλτιον". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 6’’). ‘’Θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω 
(χειριστώ) καλλίτερα από κάθε άλλον’’. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Αλέξανδρος 
στον πατέρα του, ότι δηλαδή θα τα κατάφερνε καλλίτερα από τους άλλους οι οποίοι 
επεχείρησαν να δαμάσουν και να ιππεύσουν τον Βουκεφάλα. Ο Φίλιππος τον 
ερώτησε στη συνέχεια, και όπως βλέπουμε στα Ελληνικά: " Ἂν δὲ μὴ χρήσῃ, τίνα 
δίκην τῆς προπετείας ὑφέξεις''; ‘’Κι αν δεν τα καταφέρεις, τι θα χάσεις για τη 
θρασύτητά σου''; "Ἐγὼ νὴ Δί’ ἀποτείσω τοῦ ἵππου τὴν τιμήν". (Πλούτ., 
‘’Αλέξανδρος, 6’’). ‘’Εγώ μα τον Δία θα πληρώσω την αξία του αλόγου’’. Η αξία του 
Βουκεφάλα ήταν δεκατρία (13) τάλαντα, δηλαδή τεράστιο ποσό. ‘’Ἐπεὶ δὲ 
Φιλονίκου τοῦ Θεσσαλοῦ τὸν Βουκεφάλαν ἀγαγόντος ὤνιον τῷ Φιλίππῳ 
τρισκαίδεκα ταλάντων,’’ (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 6’’).  

Τότε, ενώ όλοι ξέσπασαν σε γέλια, ο νεαρός Αλέξανδρος έτρεξε αμέσως προς 
το άλογο και πιάνοντας τα χαλινάρια του το έστρεψε προς τον ήλιο, διότι κατάλαβε 
ότι αυτό τρόμαζε βλέποντας να πέφτει η σκιά του μπροστά του και να κινείται. Αφού 
χάϊδεψε το άλογο, ο Αλέξανδρος έβγαλε τη χλαμύδα του και με ένα πήδημα το 
ίππευσε με ασφάλεια. Βλέποντας ότι το άλογο σταμάτησε την αγριάδα και ήταν 
έτοιμο να τρέξει, του φώναξε και το άφησε να καλπάσει στην πεδιάδα. Και ενώ στην 
ακολουθία του Φιλίππου, κατ' αρχάς, επεκράτησε αγωνία και σιωπή, όταν αυτός 
γύρισε σοβαρός και χαρούμενος όλοι έβγαλαν αλαλαγμούς χαράς. Βεβαίως, ίππος 
λέγεται το άλογο από τον Αλέξανδρο, με Ελληνικότατη δηλαδή λέξη, δεν λέγεται коњ 
κόνι, όπως λέγεται στα Βαρδαρίτικα και όπως απολύτως όμοια λέγεται και στη 
Σερβική, ούτε кон κον, όπως λέγεται στη Βουλγαρική. Ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, 
λοιπόν, ομιλούν μεταξύ τους και βεβαίως ομιλούν Ελληνικά. Κανένας τους, 
ασφαλώς, δεν ομιλεί Βαρδαρίτικα Βουλγαροσερβορωσικά. Φυσικά ο Βουκεφάλας 
αποκτήθηκε και συντρόφευσε τον Μέγα Αλέξανδρο σε όλη σχεδόν την εκστρατεία 
στην Ασία, πεθαίνοντας από βαθιά γεράματα, τριάντα ετών, λίγο μετά τη νίκη του 
Αλεξάνδρου επί του Πώρου, τον Μάϊο του 326 π.Χ., στον ποταμό Υδάσπη, στην 
Ινδία. Προς τιμήν του ο Μέγας Αλέξανδρος έκτισε εκεί και την πόλη Βουκεφάλα 
(Βουκεφαλία την αναφέρει ο Στράβων), εκτός από την πόλη Νίκαια, την οποία έκτισε 
εις ανάμνηση της νίκης του. Ο Διόδωρος (ΙΖ΄.76.6) αναφέρει ότι ο Βουκεφάλας ήταν 
δώρο του Δημάρατου του Κορίνθιου. Πέραν των αναφερομένων από τον Αρριανό 
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(‘’Αλεξ. Ανάβ., Ε΄.19.4-6’’), για το όνομα του Βουκεφάλα, ο Στράβων (''Γεωγραφικά, 
ΙΕ'.29'') αναφέρει ότι ο ίππος ονομάσθηκε έτσι από του πλάτους του μετώπου του.  

Η λέξη τιμή, την οποία λέει ο Αλέξανδρος για την αξία του Βουκεφάλα, στα 
Βαρδαρίτικα λέγεται цена τσενα. Στη Σερβική γλώσσα η τιμή λέγεται επίσης цена 
τσενα. Στη Βουλγαρική η τιμή λέγεται επίσης цена τσενα. Στη Ρωσική η τιμή λέγεται 
επίσης ценá τσενά. Αναγνώστη το καταλαβαίνετε ασφαλώς, ότι αυτό δεν είναι απλή 
σύμπτωση. Τα Βαρδαρίτικα, σαφέστατα, οφθαλμοφανέστατα και προφανέστατα, 
είναι Σλαβικά, είναι Βουλγαροσερβορωσικά, δεν είναι Μακεδονικά. 

 
Όποιος έχει διαβάσει στοιχειώδη Ιστορία, γνωρίζει το αυτονόητο, ότι Ελληνικά 

ομιλούσαν και στην Ελληνική γλώσσα έγραφαν οι βασιλείς της Μακεδονίας, οι 
αξιωματούχοι της και βεβαίως και ο απλός λαός της. 

Γράφω μερικά ονόματα Μακεδόνων αξιωματούχων. Όπως μπορεί να 
παρατηρήσει κάποιος είναι όλα Ελληνικότα. Ο Αγάθων του Τυρίμμα, o Αγάθων του 
Φιλώτα αδελφός του Παρμενίωνος, o Αλέξανδρος του Αερόπου Β΄ (Λυγκηστής), ο 
Αλέξανδρος του Αμύντα Γ΄, o Αλέξανδρος του Πολυσπέρχοντος (Τυμφαίος), o 
Αλέξαρχος του Αντιπάτρου αδελφός του Κασσάνδρου, ο Αλκέτας του Ορόντου 
αδελφός του Περδίκκα (Ορέστης), o Αλκίμαχος του Αγαθοκλέους αδελφός του 
Λυσιμάχου, o Αμύντας Δ΄ του Περδίκκου Γ΄, o Αμύντας του Αλεξάνδρου αδελφός του 
Πευκέστα (Μιεζεύς), ο Αμύντας του Ανδρομένους (Τυμφαίος), ο Αμύντας του 
Αντιόχου (Λυγκηστής), ο Αμύντας του Αρραβαίου (Λυγκηστής), ο Αμύντας του 
Νικολάου (Αλωρίτης) αδελφός του Πανταύχου, ο Αμφίμαχος του Φιλίππου Β΄, ο 
Αμφοτερός του Αλεξάνδρου αδελφός του Κρατερού, ο Ανδρόμαχος του Ιέρωνος, ο 
Ανδρόνικος του Αγέρρου, ο Πρωτέας του Ανδρονίκου, ο Αντιγένης ο ''Κύκλωψ'' 
(Πελλαίος), ο Αντίγονος του Φιλίππου (Ελιμιώτης), ο Αντικλής του Θεοκρίτου, ο 
Αντίμαχος του Αγαθοκλέους, ο Αντίοχος του Σελεύκου (Ορέστης), ο Σέλευκος Α΄ του 
Αντιόχου, ο Αντίπατρος του Ιολάου ή Ιόλλα, ο Αντίπατρος του Ασκληπιοδώρου, ο 
Ασκληπιόδωρος του Ευνίκου, ο Αργαίος του Αρχελάου, ο Αριστόβουλος του 
Αριστοβούλου, ο Αριστόνους του Πεισαίου ή Πίσωνος (Εορδαίος), ο Άρπαλος του 
Μαχάτα (Ελιμιώτης), ο Αρραβαίος του Αερόπου Β΄, ο Αρριδαίος του Αμύντα Γ΄, ο 
Αρριδαίος-Φίλιππος του Φιλίππου Β΄, ο Αρχέλαος του Αμύντα Γ΄, ο Αρχίας του 
Αναξιδότου (Πελλαίος), ο Άρχων του Κλεινίου (Πελλαίος), ο Άσανδρος του 
Αγάθωνος, ο Άσανδρος του Φιλώτα αδελφός του Παρμενίωνος, ο Ασκληπιόδωρος 
του Τιμάνδρου (Πελλαίος), ο Ασκληπιόδωρος του Φίλωνος, ο Άτταλος του 
Ανδρομένους (Τυμφαίος), ο Αττάρας (ή Ατταρίας) του Δεινομένους, ο Βαίτων του 
Αλεξάνδρου, ο Βάλακρος του Αμύντα, ο Βάλακρος του Νικάνορος, ο Δέρδας του 
Ελιμιώτου (Ορέστης), ο Δημήτριος του Αλθαιμένους, ο Δημήτριος του Αντιγόνου (ο 
Πολιορκητής), ο Δημόνικος του Αθηναίου (Πελλαίος), ο Έκτωρ του Παρμενίωνος 
(Πελλαίος), ο Επιμένης του Αρσέου, ο Επόκιλλος του Πολυειδούς, ο Ερίγυιος του 
Λαρίχου (Αμφιπολίτης), ο Ερμόλαος του Σωπόλιδος, ο Εύγνωστος του 
Ξενοφάντους, ο Εύδαμος του Κρατεύα (Εορδαίος), ο Ευρύλοχος (Αιγαίος), ο 
Έφιππος (Ολύνθιος), ο Ζώϊλλος ή Ζωΐλος (Βεροιαίος), ο Ηγέλοχος του 
Ιπποστράτου, ο Ηρακλείδης του Αντιόχου, ο Ηρακλείδης του Αργαίου, ο Ηρομένης 
του Αερόπου Β΄ (Λυγκηστής), ο Ηφαιστίων του Αμύντορος (Πελλαίος), ο Θεόδωρος 
του Ανδρονίκου αδελφός του Πρωτέα, ο Ιερώνυμος του Αερόπου, ο Ιόλαος ή Ιόλλας 
του Αντιπάτρου αδελφός του Κασσάνδρου, ο Κάλας του Αρπάλου (Ελιμιώτης), ο 
Καλλισθένης του Δημοτόμου (Ολύνθιος), ο Κάρανος του Φιλίππου Β΄, ο 
Κάσσανδρος του Αντιπάτρου, ο Κάσσανδρος του Ιολάου αδελφός του Αντιπάτρου, ο 
Κλέανδρος του Πολεμοκράτους (Ελιμιώτης), ο Κλείτος ο ''Λευκός'', ο Κλείτος ο 
Μέλας του Δρωπίδου, ο Κοίνος του Πολεμοκράτους (Ελιμιώτης), ο Κοίρανος 
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(Βεροιαίος), ο Κράτερος (Κρατερός) του Αλεξάνδρου (Ορέστης), ο Κρατεύας 
(Εορδαίος), ο Κράτης (Ολύνθιος), ο Λεοννάτος του Αντέου, ο Λεοννάτος του 
Αντιπάτρου (Αιγαίος), ο Λεοννάτος του Εύνου, ο Λεοννάτος του Ονάσου (Πελλαίος), 
ο Λυσίμαχος του Αγαθοκλέους (Πελλαίος), ο Μαρσύας του Κριτοφήμου (Πελλαίος), ο 
Μαρσύας του Περιάνδρου (Πελλαίος), ο Μαρσύας του Φιλίππου (Ελιμιώτης), ο 
Μαχάτας του Ελιμιώτου αδελφός του Δέρδα (Ορέστης), ο Μελέαγρος του 
Νεοπτολέμου, ο Μένανδρος του Μάγνητος, ο Μενέλαος του Αμύντα Γ΄, ο Μένης του 
Διονυσίου, ο Μενίδας του Ηγησάνδρου, ο Μένων του Κερδίμμα, ο Μέτρων ή 
Μήτρων του Επιχάρμου (Πυδναίος), ο Μυλέας του Ζωϊλου (Βεροιαίος), ο Μυλλένας 
του Ασάνδρου, ο Νέαρχος του Ανδροτίμου (Αμφιπολίτης) με πατέρα Κρήτα, ο 
Νειλόξενος του Σατύρου, ο Νεοπτόλεμος του Αρραβαίου (Λυγκηστής), ο Νικάνωρ 
(Σταγειρίτης), ο Νικάνωρ του Αντιπάτρου αδελφός του Κασσάνδρου, ο Νικάνωρ του 
Ηφαιστίωνος, ο Νικάνωρ του Παρμενίωνος αδελφός του Φιλώτα, ο Νικαρχίδης του 
Σίμου (Πυδναίος), ο Ξενοκράτης (Ξενοκλής) του Αγαθήνορος (Βοττιαίος), ο Ορόντης 
του Περδίκκα (Ορέστης), ο Οφέλλας ή Οθέλλας του Σειληνού ή Σιλάνου (Ολύνθιος, 
Πελλαίος), ο Πανήγορος του Λυκαγόρου, ο Πανταλέων (Πυδναίος), ο Πάνταυχος του 
Νικολάου (Αλωρίτης), ο Παντόρδανος του Κλεάνδρου, ο Παρμενίων του Φιλώτα 
(Πελλαίος), ο Παυσανίας του Αερόπου Β΄, ο Παυσανίας του Κεραστού (Ορέστης), ο 
Πειθαγόρας (Αμφιπολίτης), ο Πείθων του Αγήνορος, ο Πείθων του Κρατεύα 
(Εορδαίος), ο Πείθων του Σωσικλέους, ο Περδίκκας του Αμύντα Γ΄, ο Περδίκκας του 
Ορόντη (Ορέστης), ο Περοίδας του Μενεσθέως, ο Πευκέστας του Αλεξάνδρου 
(Μιεζεύς), ο Πευκέστας του Μακαρτάτου, ο Πολέμων του Ανδρομένους (Τυμφαίος), 
ο Πολέμων του Θηραμένους, ο Πολέμων του Μεγακλέους (Πελλαίος), ο Πολυδάμας 
του Αντέου, ο Πολύμαχος (ή Πολάμαχος ή Πουλαμάχος) (Πελλαίος), ο Πολυνείκης 
(Πελλαίος), ο Πολυσπέρχων του Σιμμίου (Τυμφαίος), ο Πρωτέας του Ανδρονίκου 
(Πελλαίος), ο Πτολεμαίος του Λάγου (Εορδαίος), ο Πτολεμαίος του Σελεύκου 
(Τυμφαίος), ο Πτολεμαίος του Φιλίππου, ο Σέλευκος του Αντιόχου (Σέλευκος Α΄ ο 
επικληθείς Νικάτωρ), ο Σιμμίας του Ανδρομένους (Τυμφαίος), ο Στράττις (Ολύνθιος), 
ο Σωκράτης του Σάθωνος (Απολλωνία), ο Σώπολις του Ερμοδώρου, ο Σώστρατος, 
υιός του Αμύντα (Τυμφαίος), ο Ταύρων του Μαχάτα (Ελιμιώτης), ο Τιμάνθης του 
Παντιάδου (Πελλαίος), ο Τληπόλεμος του Πυθοφάνους, ο Φίλιππος του 
Αγαθοκλέους (Πελλαίος), ο Φίλιππος του Αμύντα (Τυμφαίος), ο Φίλιππος του 
Αντιπάτρου αδελφός του Κασσάνδου, ο Φίλιππος του Βαλάκρου, ο Φίλιππος του 
Μαχάτα (Ελιμιώτης), ο Φίλιππος του Μενελάου, ο Φιλόξενος του Κάρσιδος 
(Βεροιαίος), ο Φίλων του Αντιπάτρου, ο Φιλώτας του Παρμενίωνος, ο Χαρικλής του 
Μενάνδρου κτλ.. 

Γράφω τώρα και μερικά ονόματα Μακεδόνων πολιτών, αρρένων και 
θηλέων. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κάποιος είναι και όλα αυτά Ελληνικότα. Τα 
ονόματα αυτά αναφέρονται στην ιστορία και έχουν βρεθεί σε επιγραφές. Δεν υπάρχει 
ούτε ένα όνομα που να μην είναι Ελληνικό, όπως δεν υπάρχει, ούτε ένα όνομα που 
να είναι Σλαβικό. Αυτό βεβαίως θα ήταν σχήμα πρωθύστερο, ανώμαλο, αφύσικο, 
αδύνατο και συνεπώς μη συνάδον με τη λογική και την επιστήμη της Λογικής: 
Ἀβρέας, Ἀγάθων, Ἀγαθάνωρ, Ἀγάθειος, Ἀγαθήμερος, Ἀγαθίνος, Ἀγαθόβουλος, 
Ἀγαθοκλῆς, Ἀγαθόφορος, Ἀγάνωρ, Ἀγασίας, Ἀγέλαος, Ἀγέλοχος, Ἄγερρος, 
Ἀγέστρατος, Ἀγήνωρ, Ἀγησίας, Ἀγίας, Ἀγησίστρατος, Ἂγιππος, Ἀγλώκριτος, 
Ἀγλωνίκης, Ἀγνόθεμις, Ἀγοραῖος, Ἀδ(δ)αῖος, Ἂδδιος, Ἂδμητος, Ἂδυμος, Ἂδδυς, 
Ἂδιμος, Ἂδιστος, Ἀδύλος, Ἀέροπος, Ἀθάμας, Ἀθηνόδωρος, Ἀθηνοκλῆς, Ἂθικτος, 
Αἰετίων, Αἲκκυρος, Αἰνείας, Αἰνησίδημος, Αἲνητος, Αἲολος, Αἲροπος, Αἰσχίνας, 
Αἰσχίνης, Αἰσχύλος, Ἀκάκιος, Ἂκανθος, Ἂκαστος, Ἀκέσανδρος, Ἀκεστορίδης, Ἂκκης, 
Ἀκουσίλαος, Ἂκρων, Ἀκύλας, Ἀλεκτρύων, Ἀλέξανδρος, Ἀλέξαρχος, Ἀλεξίδημος, 
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Ἀλεξίμαχος, Ἀλεξιμένης, Ἀλέξιππος, Ἀλθαιμένης, Ἀλκαῖος, Ἀλκέτας, Ἀλκέτης, 
Ἀλκίμαχος, Ἂλκιμος, Ἀλκίνος, Ἂλυπος, Ἀμάδας, Ἀμείνανδρος, Ἀμεινίας, 
Ἀμεινοκράτης, Ἀμειψίας, Ἀμέριμνος, Ἀμμώνιος, Ἀμύντας, Ἀμύντωρ, Ἀμφικτύων, 
Ἀμφίλοχος, Ἀμφίμαχος, Ἀμφίπολις, Ἀμφοτερός, Ἀναξαγόρας, Ἀνάξανδρος, 
Ἀνάξαρχος, Ἀναξήνωρ, Ἀναξίδοτος, Ἀναξίλας, Ἀνάξιππος, Ἀνδράγαθος, Ἀνδρέας, 
Ἀνδρείας, Ἀνδρήμων, Ἀνδρίσκος, Ἀνδροκλείδης, Ἀνδροκλῆς, Ἄνδροκλος, 
Ἀνδροκύδης, Ἀνδρομαχίδης, Ἀνδρόμαχος, Ἀνδρομένης, Ἀνδρόνεικος, Ἀνδρόνικος, 
Ἀνδροσθένης, Ἂνδρων, Ἀνθέστιος, Ἂνθος, Ἀνείκητος, Ἀννίκας, Ἀννύθης, Ἀνταῖος, 
Ἀντάνωρ, Ἀντέας, Ἀντίβιος, Ἀντιγένης, Ἀντιγονίων, Ἀντίγονος, Ἀντικλῆς, Ἀντίλοχος, 
Ἀντίμαχος, Ἀντιμένης, Ἀντινικίδης, Ἀντίοχος, Ἀντιπᾶς, Ἀντιπατρίδης, Ἀντίπατρος, 
Ἀντιφάνης, Ἀντίφιλος, Ἀντιφῶν, Ἀντύπας, Ἀντώνιος, Ἂξιος, Ἂπακος, Ἂπαυλος, 
Ἀπείμαντος, Ἀπελλᾶς, Ἂπελλις, Ἀπολλᾶς, Ἀπολλόδωρος, Ἀπολλόδοτος, 
Ἀπολλοφάνης, Ἀπολλωνίδας, Ἀπολλωνικέτης, Ἀπολλωφάνης, Ἀπολλώνιος, 
Ἀρατίδης, Ἀργαῖος, Ἂρειος, Ἀρεταινέας, Ἀρέτης, Ἂρετις, Ἀρίδηλος, Ἀρίμμας, 
Ἀρίμνηστος, Ἀρισταγόρας, Ἀρίστανδρος, Ἀρίσταρχος, Ἀριστέας, Ἀριστεύς, 
Ἀρίστιππος, Ἀριστόβουλος, Ἀριστογένης, Ἀριστόδημος, Ἀριστοκλείδης, Ἀριστοκλῆς, 
Ἀριστόλαος, Ἀριστόλεως, Ἀριστομήδης, Ἀριστόνικος, Ἀριστόνους, Ἂριστος, 
Ἀριστοτέλης, Ἀριστοφάνης, Ἀριστόφιλος, Ἀρίστων, Ἂρκαπος, Ἀρκεσίλαος, 
Ἁρμόδιος, Ἀρνίας, Ἃρπαλος, Ἀρραβαῖος, Ἀρρύβας, Ἀρσάκης, Ἀρσέος, Ἀρτεμᾶς, 
Ἀρτεμίδωρος, Ἀρτέμων, Ἀρχέδαμος, Ἀρχέδημος, Ἀρχέλαος, Ἀρχέμαχος, Ἀρχέμορος, 
Ἀρχέπολις, Ἀρχίας, Ἀρχίβιος, Ἀρχίδαμος, Ἀρχίης, Ἀρχίνος, Ἂρχιππος, Ἂρχων, 
Ἂρωγος, Ἂσανδρος, Ἀσκληπᾶς, Ἀσκληπιάδης, Ἀσκληπιόδοτος, Ἀσκληπιόδωρος, 
Ἀστιάδης, Ἀτρείδης, Ἂτταλος, Ἀττάρας (ή Ἀτταρίας), Ἀττίδως, Ἀττινᾶς, Αὐτοκράτης, 
Αὐτομένης, Ἀφθόνητος, Ἀφόβητος, Ἀχειλλεύς, Ἀχιλλᾶς, Ἀχιλλεύς, Βαδούς, Βαίτων, 
Βακχίδης, Βάκχιος, Βακχύλος, Βάλαγρος, Βάλακρος, Βαρδίας, Βαρναῖος, Βάσης, 
Βαστικίλας, Βάτων, Βηδέτας, Βιακράτης, Βιλλέας, Βίλιππος, Βίλος, Βιλοίτας, Βίτων, 
Βόηθος, Βοΐσκος, Βοιωτός, Βόλων, Βόττακος, Βότρυς, Βούβαλος, Βούβαρος, 
Βούκρος, Βούπλαγος, Βράματις, Βρίσων, Γαυάνης, Γέλων, Γερμᾶς, Γερόντιος, 
Γλαυκίας, Γλαύκιππος, Γλαῦκος, Γλύκερος, Γλύκων, Γνῶσις, Γόλυς, Γοργάτας, 
Γοργίας, Γόργυθος, Γύγης, Γυδίας, Δαβρέας, Δαβρείας, Δάδας, Δαδίνος, Δαζαῖος, 
Δαΐμαχος, Δαμαῖος, Δάμαχος, Δαμᾶς, Δάμιππος, Δάμων, Δαμόγνητος, Δαμοκλῆς, 
Δαμόνικος, Δαμοτέλης, Δαμότιμος, Δάος, Δάφνων, Δεϊκράτης, Δείμαχος, 
Δεινόμαχος, Δεινομένης, Δείνων, Δεξίας, Δεξίλαος, Δέρδας, Δημάκος, Δημαρχίδης, 
Δημέας, Δημήτριος, Δημοκλῆς, Δημοκράτης, Δήμαρχος, Δημόνικος, Δημοφῶν, 
Διδύμαρχος, Δίδυμος, Διεύς, Δίης, Δικαιόνικος, Δίκαιος, Δίκων, Δίμνος, Διογένης, 
Διόγνητος, Διόδωρος, Διόδοτος, Διοκλείδης, Διοκλῆς, Διόξενος, Διομήδης, 
Διονύσιος, Διότιμος, Διοφάνης, Δίφιλος, Δίων, Δόλιος, Δόρκων, Δρακᾶς, Δράκων, 
Δρύκαλος, Δρωπίδης, Δρωπίων, Δωρίων, Δωρόθεος, Ἐακύτας, Εἰκαδίων, Εἲκαρος, 
Εἰρηναῖος, Εἰσίδοτος, Εἰσίων, Ἑκαταίος, Ἑκάτερος, Ἑκατώνυμος, Ἓκτωρ, 
Ἐλαφώνιος, Ἓλενος, Ἐλιμιώτης, Ἑλλάνικος, Ἑλλανίων, Ἐμπεδοκλῆς, Ἒνδημος, 
Ἐξάκεστος, Ἐξάκων, Ἐξήκεστος, Ἐπάγαθος, Ἒπαινος, Ἒπανδρος, Ἐπιγένης, 
Ἐπιγήθης, Ἐπίκαδος, Ἐπικράτης, Ἐπικρατίδας, Ἐπίκτητος, Ἐπίλυκος, Ἐπιμένης, 
Ἐπίνικος, Ἐπίνους, Ἐπίξενος, Ἐπιφάνης, Ἐπιχάρης, Ἐπόκιλλος, Ἑπτάχρυσος, 
Ἐράτων, Ἐργεύς, Ἐργίνος, Ἐρίγυιος, Ἑρμῆς, Ἑρμίας, Ἑρμοίτας, Ἑρμογένης, 
Ἑρμόδωρος, Ἑρμόλαος, Ἑρμόλυκος, Ἑρμόφιλος, Ἓρμων, Ἑρμώναξ, Ἒρως, 
Ἓσπερος, Ἑστιαῖος, Ἐτεόδωρος, Ἐτεωνεύς, Εὐαγρίων, Εὐαίνετος, Εὒανδρος, 
Εὐάρατος, Εὐάρεστος, Εὐβίοτος, Εὐβουλίδης, Εὒβουλος, Εὐγένης, Εὐγένιος, 
Εὒγνωστος, Εὒδαμος, Εὐδημίδης, Εὔδημος, Εὒδικος, Εὐθυκράτης, Εὐηφένης, 
Εὒθιος, Εὐθύδικος, Εὐθυκράτης, Εὐθυμίδης, Εὐθύνους, Εὐίππας, Εὒκαρπος, 
Εὐκλῆς, Εὐκράτης, Εὒκρατος, Εὐκτήμων, Εὐκυδίδης, Εὐμένης, Εὒμηλος, Εὒμολπος, 
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Εὒνικος, Εὒνοστος, Εὐξένιππος, Εὒοδος, Εὒμαιος, Εὒπορος, Εὐπρέπης, 
Εὐπτοίητος, Εὐριπίδης, Εὐρύδικος, Εὐρύλοχος, Εὐρυμέδων, Εὒτακτος, Εὐτυχᾶς, 
Εὐτυχείδης, Εὐτυχιανός, Εὐτυχίδης, Εὒτυχος, Εὐφάμιος, Εὐφάνης, Εὐφάνιος, 
Εὒφαντος, Εὒφημος, Εὐφορβίδης, Εὒφορβος, Εὒφριλλος, Εὐφρόνιος, Εὐφρόσυνος, 
Εὒφρων, Εὐχάρης, Εὐχείδης, Ἐφιάλτης, Ἒφιππος, Ἐχεκρατίδης, Ἐχένικος, Ζαλίας, 
Ζεῦξις, Ζέφυρος, Ζηνόδωρος, Ζώϊλλος (ή Ζωΐλος), Ζωπυρίων, Ζωσᾶς, Ζώσιμος, 
Ἡγέλοχος, Ἡγέστρατος, Ἡγήσανδρος, Ἡγησίας, Ἡγησίδημος, Ἡγησίδικος, 
Ἡγησίμαχος, Ἡγησίπολις, Ἠετίων, Ἦθος, Ἠλιόδωρος, Ἡρακλᾶς, Ἡρακλείδης, 
Ἡράκλειος, Ἡρακλέων, Ἡρακλιανός, Ἡράκων, Ἡρᾶς, Ἡρογείτων, Ἡρόδικος, 
Ἡρόδοτος, Ἡρομένης, Ἡρόπυθος, Ἡροφῶν, Ἡρωίδης, Ἡφαιστίων, Θαλίαρχος, 
Θάλλος, Θαρσύνων, Θεαγένης, Θεαίνετος, Θεμίσων, Θεογένης, Θεοδᾶς, Θεόδοτος, 
Θεόδωρος, Θεοκλείδης, Θεόξενος, Θεόκριτος, Θεόπομπος, Θεόπροπος, Θεοτέλης, 
Θεότειμος, Θεοτιμίδης, Θεόττας, Θεόφαντος, Θεόφιλος, Θεοχάρης, Θερσαγόρας, 
Θέρσανδρος, Θερσίλοχος, Θέρσιππος, Θεσσάλαρχος, Θευδᾶς, Θεύδοτος, 
Θεύτιμος, Θεύχρηστος, Θέων, Θηραμένης, Θησεύς, Θόας, Θρασέας, Θράσιππος, 
Θρασυκλῆς, Θρασύλαος, Θράσων, Θῦμος, Ἰάν, Ἰασόνεικος, Ἰάσων, Ἰατροκλῆς, 
Ἰδαῖος, Ἲδας, Ἱεράγων, Ἱέραξ, Ἱεροκλής, Ἱερομνήμων, Ἱέρων, Ἱερώνυμος, Ἲκαρος, 
Ἱκέστης, Ἳκκος, Ἱκκότιμος, Ἲλαρος, Ἲνδας, Ἰόλαος ή Ἰόλλας, Ἳππαλος, Ἳππαρχος, 
Ἱπποδάμας, Ἱπποκλῆς, Ἱπποκράτης, Ἱππότας, Ἱππόστρατος, Ἳππων, Ἰσίδωρος, 
Ἱστιαῖος, Ἰσχόμαχος, Ἰσχυρίων, Ἰχναῖος, Ἲων, Καζίζης, Κάλανος, Κάλας, Κάλις, 
Καλλέας, Καλλίβιος, Καλλίδρομος, Καλλικράτης, Καλλιμέδων, Καλλιμέλης, Καλλίνης, 
Κάλλιππος, Κάλις, Καλλισθένης, Καλλιστίων, Καλλιτέλης, Κάλων, Κάμρυς, 
Καραδύσης, Καραΐκας, Κάρανος, Καριάς, Καρκίνος, Κάρπων, Κάρσις, Κάσσανδρος, 
Κάσσις, Κάστωρ, Κέβαλος, Κέβων, Κεράστης, Κερκίων, Κεφαλίων, Κεφάλων, 
Κίλλας, Κιμάς, Κιλλεύς, Κισσός, Κλέανδρος, Κλεαρχίδης, Κλέαρχος, Κλεινίας, 
Κλεισίμαχος, Κλειτῖνος, Κλειτόδωρος, Κλείτος, Κλεόδημος, Κλεομέδων, Κλεομένης, 
Κλεόνικος, Κλεόξενος, Κλεοχάρης, Κλέων, Κλεώνυμος, Κλύτιος, Κοινίδας, Κοῖνος, 
Κοίρανος, Κοίταρος, Κόλπος, Κορράβων, Κόρραμος, Κότυς, Κοσμίων, Κόσμος, 
Κρατεύας, Κράτερος (ή Κρατερός), Κράτης, Κράτιστος, Κράτων, Κρέων, Κρήθων, 
Κριτόφημος, Κρίτων, Κρωκίνας, Κτολέμμας, Κύδρης, Κύκνος, Κύλλις, Κύναγος, 
Κυνίσκος, Κυρθαῖος, Κύρνιος, Κύτων, Κώδων, Κώραβος, Λάανδρος, Λαγίδας, 
Λᾶγος, Λάϊχος, Λάκων, Λάμπος, Λαμπρόμαχος, Λάμπρος, Λάμπων, Λαομέδων, 
Λαόμμας, Λάος, Λάριχος, Λάτος, Λαχάρης, Λείμων, Λειχίας, Λεοντομένης, Λεόνατος, 
Λεοννάτος, Λεοντογένης, Λεόφαντος, Λεπτίνης, Λεύκαρος, Λεύκιππος, Λεύκων, 
Λέων, Λεωνίδης, Λίτας, Λόβιος, Λοκρός, Λυγκωρίτας, Λυγκεύς, Λυκαγόρας, 
Λυκαρίων, Λυκιδίων, Λύκιος, Λυκκειός, Λυκολέων, Λύκος, Λυγκεύς, Λυνκεύς, 
Λυκώπας, Λυσίδαμος, Λυσικλῆς, Λυσιμαχίδης, Λυσίμαχος, Λύσιππος, Λυσίστρατος, 
Μάγας, Μαγεάτης, Μάγνης, Μάζαρος, Μακαρτάτος, Μακεδονικός, Μακεδόνιος, 
Μακεδών, Μανδρογένης, Μανδρόδωρος, Μάνης, Μάνιχχος, Μάντας, Μαρσύας, 
Μάρων, Μαχάτας, Μαχητής, Μάχων, Μεγακλῆς, Μεγαλοκλῆς, Μέγης, Μεγιστεύς, 
Μέγων, Μέδων, Μεθωνάδης, Μειδίας, Μελάνθιος, Μελάνιππος, Μελέαγρος, 
Μενέδημος, Μελίτων, Μέμνων, Μένανδρος, Μενεκράτης, Μενέλαος, Μενέμαχος, 
Μενεσθεύς, Μενέστρατος, Μενέφιλος, Μένης, Μενίδας, Μενίσκος, Μενοίτας, 
Μενοίτιος, Μεννέας, Μεννείας, Μεννίδης, Μενοίτης, Μένων, Μέτων, Μήδειος, Μηνᾶς, 
Μηνίας, Μηνογένης, Μηνόδωρος, Μηνοκράτης, Μηνόφιλος, Μηριγένης, Μητρόβιος, 
Μητρόφαντος, Μίδης, Μικίων, Μικύλος, Μιννίων, Μνασέας, Μνασιγένης, 
Μνησιγένης, Μοιροφάνης, Μολοσσός, Μονούνιος, Μόσχος, Μουσαίος, Μυλλένας, 
Μύρμηξ, Μυρμιδών, Μυρτίλος, Ναμέρτης, Νάννιχος, Ναυσίμαχος, Ναύτας, 
Νέανδρος, Νείκανδρος, Νεικάνωρ, Νεικήτης, Νεικηφόρος, Νεικόλαος, Νεικόμαχος, 
Νείλος, Νείχαρχος, Νεοκλῆς, Νεοπτόλεμος, Νίγρος, Νεότας, Νικαγόρας, Νίκαιος, 
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Νίκανδρος, Νικάνωρ, Νικάσιππος, Νικήρατος, Νικίας, Νίκιππος, Νικόδημος, 
Νικόδικος, Νικοκλῆς, Νικοκράτης, Νικόλαος, Νικοφῶν, Νίκων, Νικωνίδας, Νόμος, 
Νόμων, Νύμφων, Ξάνθιππος, Ξένανθος, Ξέναρχος, Ξανθίων, Ξεννέας, Ξενόδημος, 
Ξενοφάντης, Ξενόφιλος, Ξενοφῶν, Ξένων, Ξιφίας, Οἰκιάδης, Ὂκκος, 
Ὀλυμπιόδωρος, Ὀνάσος, Ὀνήσανδρος, Ὀνησίφορος, Ὀνήσυλος, Ὀνίας, 
Ὀνομακλῆς, Ὀνόμαστος, Ὀρόντης, Ὀρέστης, Ὀρφεύς, Παίζιος, Πάϊλλος, Παίων, 
Παλάμανδρος, Πανήγορος, Πανίσκος, Παντακλῆς, Πανταλέων, Παντάρετος, 
Πάνταυχος, Πάντιμος, Παντόρδανος, Πάπας, Παπύλος, Παράμονος, Παρίγετος, 
Παρμενίων, Παρμένων, Παρμονίδης, Παρνασσός, Πασίμαχος, Πασίνικος, 
Πάσιππος, Πασίων, Πάτης, Πάτραος, Παυράτας, Παυσανίας, Πεδίαρχος, Πειερίων, 
Πειθόλαος, Πείθων, Πεισαῖος, Πελειγένης, Πελκείας, Πελοπίδης, Πέλοψ, Περδίκκας, 
Περιγένης, Πέριλλος, Περοίδας, Πέρσης, Περίτας, Πέταλος, Πευκέστας, Πήληξ, 
Πηριδίων, Πίθων, Πίστος, Πλαγγών, Πλειστιάδης, Πλειστίας, Πλήστις, Πλούταρχος, 
Ποίμαχος, Ποῖνος, Ποκεύς, Πολεμαῖος, Πολεμαρχίδης, Πολέμαρχος, Πολεμοκράτης, 
Πολέμων, Πολιάνθης, Πολυάρατος, Πολύαρος, Πολύγνωτος, Πολυδάμας, 
Πολυδεύκης, Πολυειδής, Πολύδημος, Πολύδωρος, Πολύευκτος, Πολύζηλος, 
Πολυκρείων, Πολύκριτος, Πολύκτωρ, Πολύμαχος (ή Πουλάμαχος), Πολύμνηστος, 
Πολύνδικος, Πολυνείκης, Πολυσπέρχων, Πολύφαντος, Πολύχαρμος, Πορίων, 
Ποσιδώνιος, Ποτάμων, Πόττης, Πραξίας, Πραξικλῆς, Πραξίνικος, Πλευράτος, 
Προθοήνωρ, Προκλῆς, Προμαθίων, Πρόμερος, Πρώταρχος, Πρωτᾶς, Πρωτέας, 
Πρωτίων, Πρωτογένης, Πρωτόμαχος, Πρωτοχάρης, Πτολεμαίος, Πτολέμαρχος, 
Πτολεμᾶς (Πτολέμας), Πυθάγγελος, Πυθέας, Πυθίας, Πυθόδωρος, Πυθοφάνης, 
Πύθων, Πυθώναξ, Πυλάδης, Πυλάμαχος, Πύλλος, Πυρρίας, Πύρρος, Πωλλίων, 
Ράδις, Ρόδων, Σαββαταρᾶς, Σαβύττιος, Σαδάλας, Σάθων, Σατυρίων, Σάτυρος, 
Σάων, Σέλευκος, Σέλης, Σεύθης, Σθένων, Σιλανός, Σιληνός, Σιμάκων, Σιμμίας, 
Σίμυλος, Σίμων, Σιμωνίδης, Σίννας, Σισίας, Σκάμας, Σκίρτος, Σκύθης, Σκύμνος, 
Σμίκυθος, Σόλων, Σπάρτακος, Σπόκης, Στασάνωρ (Έλλην Κύπριος), Στασικράτης, 
Στάφυλος, Στάχυς, Στησιμένης, Στίλβων, Στίχος, Στορέσας, Στράταρχος, 
Στράτιππος, Στρατοκλῆς, Στρατόνικος, Στράττις, Στράτων, Στρόφιος, Στρυμοκλῆς, 
Στρύμων, Συνετός, Συνφορίων, Συττέας, Σωγένης, Σωίδας, Σωκράτης, Σώπολις, 
Σωρίας, Σώσανδρος, Σώσαρχος, Σωσθένης, Σωσιγένης, Σωσικλῆς, Σωσίλας, 
Σωσίμαχος, Σωσίνικος, Σωσίπατρος, Σωσίπολις, Σωσίων, Σωστρατίδης, 
Σώστρατος, Σώταιρος, Σωτᾶς, Σώτιμος, Σωχάρης, Τάναος, Ταρρίας, Ταυρίων, 
Ταύρων, Τεγέας, Τειμόθεος, Τεισαμενός, Τελεσίας, Τέλλος, Τήλεφος, Τήρης, 
Τίμαιος, Τίμανδρος, Τιμόδημος, Τιμοσθένης, Τιμοκλῆς, Τιμοκράτης, Τιμόλαος, 
Τιμόστρατος, Τληπόλεμος, Τόλων, Τριακαδίων, Τρόχας, Τρύφων, Τύραννος, 
Τύριλλος, Τυρίμμας, Τυχάσιος, Ὑάκινθος, Ὑβρίστας, Ὑπέρτατος, Ὑγεῖνος, 
Ὑψίγονος, Ὑψίδης, Φαέννης, Φαίνιππος, Φάλαρις, Φανέας, Φανίας, Φανόκριτος, 
Φάνων, Φαρμακεύς, Φείδις, Φείδων, Φίλαγρος, Φίλανδρος, Φίλαρχος, Φιλέρως, 
Φιλήμων, Φιλήτας, Φιλητίων, Φιλίαρχος, Φιλίνος, Φίλιος, Φιλιππᾶς, Φίλιππος, 
Φιλόθηρος, Φιλόκας, Φιλοκράτης, Φιλοκτάτης, Φιλοκύδης, Φιλόμηλος, Φιλόνικος, 
Φιλόξενος, Φίλος, Φιλτέας, Φίλτων, Φίλων, Φιλωνᾶς, Φιλωνίδης, Φιλώνιχος, 
Φιλώτας, Φοινικίδης, Φοξίης, Φροῦρος, Φρυνίων, Φυλακίδης, Χαβρίας, Χαιρέας, 
Χαιρεκράτης, Χαιρεφάνης, Χαίρων, Χάρης, Χαρίδημος, Χαρίξενος, Χαρικλῆς, 
Χαρῖνος, Χαρμίδης, Χάρος, Χάρτας, Χειροκράτης, Χίονις, Χιωνίδης, Χλιδάνης, 
Χοιρίων, Χρήσιμος, Χρύσιππος, Χωρότιμος, Ψελλός, Ὠρίων, Ὠφελίων.  

Ἀγάθα, Ἀγάθεα, Ἀγάθεια, Ἀγαθημερίς, Ἀγάπη, Ἀγ(λ)αΐς, Ἀγασίκλεια, Ἀγνή, 
Ἀδάνα, Ἀδέα, Ἀδίστα, Ἀδώ, Ἀθηναΐς, Ἀθήνη, Ἀθηνώ, Ἀκή, Ἀκτή, Ἀλεξάνδρα, 
Ἂλκηστις, Ἀλκιμάχη, Ἀλκυάνα, Ἀμμαλεινή, Ἀμμένα, Ἀμμία, Ἃμιλλα, Ἀνδρομάχα, 
Ἀννίκα, Ἀντηρίς, Ἀντιγόνα, Ἀντιγόνη, Ἀντιφίλα, Ἀπολλωνία, Ἀπολλωνίς, Ἀρέτη, 
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Ἀρετή, Ἀρήτη, Ἀριμνήστη, Ἀριστίππα, Ἀριστιώ, Ἀριστοκράτεια, Ἀριστονίκα, 
Ἀριστονίκη, Ἀριστονόη, Ἀριστοπάτρα, Ἀριστοτίμα, Ἁρμένα, Ἁρμονία, Ἁρπαλοσκύπα, 
Ἀρσινόη, Ἀρτεμεισία, Ἀρτεμιδώρα, Ἂρτεμις, Ἀρτεμισία, Ἀρτιλώ, Ἀρχεβούλη, Ἀρχώ, 
Ἀταλάντη, Ἂττυα, Αὒγη, Ἀφροδεισία, Ἀφροδείτη, Ἀφροδειτώ, Ἀφροδιτώ, Βαδήα, 
Βακχίς, Βερενίκα, Βερενίκη, Βερονίκα(η), Βερνίκα, Βησαντίς, Βιλόκκα, Βιώ, 
Βουλομάγα, Βουλόνα, Γλαύκα, Γλαύκη, Γλαυκιννώ, Γλυκιννώ, Γραίη, Γυγαία, Δάδα, 
Δαμώ, Δανάη, Δημαρέτη, Δήμη, Δήμητρα, Δημητρία, Δημοκράτεα, Δημώ, Διδύμη, 
Διοδώρα, Διονυσία, Δόξα, Δύναμις, Δωρίμα, Δωρίς, Ἐαρίνη, Εἰρήνη, Ἑκατέη, 
Εἰσιδόρα, Ἑλλανίκη ή Λανίκη, Ἑλένη, Ἐλπίς, Ἐπιγόνη, Ἐπίκτησις, Ἐπινίκη, 
Ἐρατησώ, Ἑρπύλλιδα, Εὐμήκειος, Εὐάδεια, Εὐοδία, Εὐπορία, Εὐρυδίκη, Εὐρυνόη, 
Εὐτυχία, Εὐφράντη(α), Εὐφροσύνη, Ζοείχη, Ζόη, Ζοΐχη, Ζωΐς, Ζωπύρα, Ζωσίμη, 
Ἡγησάνδρα, Ἡγησίσκα, Ἡδέα, Ἡδεία, Ἡδίστη, Ἡδονή, Ἡδύλη, Ἡράκλε(ι)α, Ἡρώ, 
Θαυμαρέτα, Θεοδότη, Θεοδώρα, Θεοκρίτα, Θεοτίμη, Θεοφίλα, Θεοφίλη, 
Θεσσαλονίκη, Θευδότη, Θυμέλη, Ἰάμνεια, Ἰλιάς, Ἰόλη, Ἱππομάχα, Ἱστίεια, Καλή, 
Καλημερία, Καλλίστα, Καλλιτύχη, Καλλίχη, Κασσάνδρα, Κλειόνα, Κλείτα, Κλεοδίκη, 
Κλεονείκη, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κλευάτα, Κλευπάτρα, Κοπρία, Κοσίνα, Κρατιστώ, 
Κτησώ, Κυννάνα, Λαμάγα, Λαοδίκη, Λαρέτα, Λεοντώ, Λεύκη, Λογική, Λόλα, Λύδα, 
Λυσιμάχη, Μακεδονία, Μάτελα, Ματελίς, Ματερώ, Μεγαρέτα, Μελιννίχη, Μέλισα, 
Μελίτα, Μελίτεα, Μελιτώ, Μένυλλα, Μητροδώρα, Μνησίκλεια, Μνησιστράτη, Μοσχίς, 
Μυρσίνη, Μυρτάλη, Μυρτίς, Μύστα, Ναννίς, Νεβρίς, Νείκεα, Νείκη, Νεικηφορίς, 
Νεικονόη, Νεικοτύχη, Νηρεΐς, Νίκα, Νικάνδρα, Νικαρέτη, Νίκη, Νικησώ, Νικονόα(η), 
Νίκαια, Νικοπολιανή, Νικώ, Νύσα, Ξενοδίκη, Ξενώ, Ὀλυμπία, Ὀλυμπιάς, Ὀπώρα, 
Ὀρεστίνη, Ὀρνέα, Παμφίλα, Παραμόνα, Παρησία, Παρθενόπη, Παρμένεα, Πασιθέα, 
Πατροφίλα, Πειέρις, Πισταρέτα, Πλουσία, Πολυκάστα, Πολυξένη, Πραξινόη, 
Προκοπή, Πτολέμα, Πυθιάς, Πύρρα, Ρητορική, Ρόδα, Ρόδη, Σαπφώ, Σελήνη, Σίμα, 
Σοφία, Στολίς, Στρατονίκη, Στρατονείκη, Συμμαχία, Σύνεσις, Σωκράτις, Σωσαρίστη, 
Σωσικράτεια, Σωστράτη, Σωσώ, Σωτηρία, Τέρπνη, Τιμώ, Τρύφαινα, Ὑγία, Φαιστίς, 
Φειδίστη, Φίλα, Φιλαινώ, Φιλήτη, Φίλιννα, Φιλίππη, Φιλίστα, Φιλιτώ, Φιλοξένα, 
Φιλοξένη, Φιλοπάτρα, Φιλοστράτη, Φιλοτέρα, Φιλουτέρα, Φιλουμένη, Φιλωτέρα, 
Φρυγία, Φωτίς, Χαρά, Χαριδάμα, Χαρίκλεια, Χαρμοσύνη, Χρησίμα, Χρήστη, Χρυσεΐς, 
Χρυσηΐς, Ὠφελίμα.  

Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται πλέον να γίνουν κάποια σχόλια. Τα ιστορικά, 
αρχαιολογικά, επιγραφικά, μνημειακά κτλ. δεδομένα και η αναγραφή των 
Μακεδονικών ονομάτων ομιλούν από μόνα τους για την Ελληνική εθνότητα και την 
Ελληνική γλώσσα των Μακεδόνων. Από την άλλη πλευρά, οι Βαρδαρίτες 
(Σκοπιανίτες) δεν ήταν ποτέ Μακεδόνες, δεν είναι Μακεδόνες και δεν θα γίνουν ποτέ 
Μακεδόνες. 

 
 
Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΔΑΡΙΤΕΣ ΔΕΝ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ, ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕΡΒΙΚΕΣ. 

 
Από τη σύγκριση των λέξεων μεταξύ της Βαρδαρίτικης διαλέκτου και της 

Σερβικής γλώσσας, προκύπτει ότι, δεν υπάρχει καμμία διαφορά μεταξύ τους, η 
οποία να συνεπάγεται ότι δεν είναι η ίδια, κατά βάσιν, Σλαβική γλώσσα. Αντιθέτως, 
επιβεβαιώνεται απολύτως η άποψη, για την ταυτότητα, την ομοιότητα, τη συνάφεια 
και τη συγγένειά τους.  

Για να μπορέσετε να διαβάσετε τις Βαρδαρίτικες (Σκοπιανικές) λέξεις γράφω 
το Βαρδαρίτικο ή Κολισεφσκικό αλφάβητο και την προφορά των γραμμάτων του: 
Аа (α), Бб (μπ), Вв (β), Гг (γκ), Дд (ντ), Ѓѓ (γκ βαθύ), Ее (ε), Жж (ζ παχύ), Зз (ζ), Ѕѕ 
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(σ), Ии (ι), Јј (γι), Кк (κ), Лл (λ), Љљ (λι), Мм (μ), Нн (ν), Њњ (νι), Оо (ο), Пп (π), Рр 
(ρ), Сс (σ), Тт (τ), Ќќ (κ βαθύ), Уу (ου), Фф (φ), Хх (χ), Цц (τσ), Чч (τσ παχύ), Џџ 
(ντζ), Шш (σ παχύ). Τα σύμβολα Ѓѓ, Ѕѕ, Љљ, Ќќ, Џџ, χρησιμοποιούνται ως αρχικά 
γράμματα σε ελάχιστες λέξεις.  

Για να μπορέσετε να διαβάσετε τις Σερβικές λέξεις γράφω και το Σερβικό 
αλφάβητο και την προφορά των γραμμάτων του: Аа (α), Бб (μπ), Вв (β), Гг (γκ), Дд 
(ντ), Ђђ (ντζ μαλακό), Ее (ε), Жж (ζ παχύ, Зз (ζ), Ии (ι), Јј (γι), Кк (κ), Лл (λ), Љљ 
(λι), Мм (μ), Нн (ν), Њњ (νι), Оо (ο), Пп (π), Рр (ρ), Сс (σ), Тт (τ), Ћћ (τσ μαλακό), 
Уу (ου), Фф (φ), Хх (χ), Цц (τσ ψιλό), Чч (τσ παχύ), Џџ (ντζ), Шш (σσ παχύ).  

Αγαπητέ αναγνώστη πιστεύετε ότι οι γίγαντες, οι τιτάνες Μακεδόνες πρόγονοί 
μας ομιλούσαν Σερβικά; Ο τιτάν Φίλιππος Β’, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο σοφότατος 
Αριστοτέλης, ο Περδίκκας, ο Λάγος, ο Πτολεμαίος, ο Αντίπατρος, ο Αργαίος, ο 
Ηφαιστίων, ο Παρμενίων, ο Κλείτος, ο Αμύντας, ο Αρραβαίος, ο Άτταλος, ο 
Κάρανος, ο Καλλίνης, και οι λοιποί Μακεδόνες και Μακεδόνισσες ομιλούσαν 
Σερβικά; Σας βεβαιώ ότι το ερώτημα αυτό δεν είναι αστείο, δεν είναι ανέκδοτο. Οι 
Βαρδαρίτες (οι Σκοπιανοί), αυτό ισχυρίζονται, αυτό διατείνονται και αυτό 
προπαγανδίζουν αναίσχυντα. Υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος ο οποίος να 
πιστεύει ότι οι Έλληνες Μακεδόνες Δωριείς, πριν τον 12ο π.Χ. αιώνα, τον 12ο, 11ο, 
10ο, 9ο, 8ο, 7ο, 6ο, 5ο, 4ο, 3ο π.Χ. αιώνα και μεταγενέστερα, ομιλούσαν Σερβικά; 
Λογικός, εχέφρων, έμφρων, νουνεχής άνθρωπος αποκλείεται να το πιστεύει. Σε 
επίρρωση αυτής της άποψης αναγράφονται τα κατωτέρω.  

Παρακαλώ προσέξτε τις κατωτέρω ΣΕΡΒΙΚΕΣ λέξεις ως και την προφορά 
τους. (Τα γράμματα τα σημειωμένα με έντονη γραφή π.χ. ж, ч, ш, προφέρονται 
παχέα ж, ч, ш.): хаварија (χαβαρίγια) αβαρία, ζημία, неоснован (νεοσνόβαν) 
αβάσιμος, несигурнорст (νεσιγκούρνοστ) αβεβαιότητα, авитаминоза (αβιταμίνοζα) 
αβιταμίνωση, авокадо (αβοκάντο) αβοκάντο, нежност (νέζνοστ) αβρότητα, 
учтивост (ουτστίβοστ) αβρότητα, богатство (μπογκάτστβο) αγαθό, добар 
(ντόμπαρ) αγαθός, глупав (γκλούπαβ) αγαθός (ανόητος), радост (ράντοστ) 
αγαλλίαση, статуа (στάτουα) άγαλμα, скулптор (σκούλπτορ) αγαλματοποιός, драг 
(ντραγκ) αγαπητός, груб (γκρουμπ) άγαρμπος, грубост (γκρούμποστ) 
αγαρμποσύνη, ага (αγκά) αγάς, вест (βεστ) αγγελία, курир (κουρίρ) αγγελιοφόρος, 
неплоност (νεπλόντνοστ) αγεννησιά, ακαρπία, допир (ντοπίρ) άγγιγμα, англофил 
(ανγκλόφιλ) αγγλόφιλος, англофобија (ανγκλοφομπίγια) αγγλοφοβία, крава (κράβα) 
αγελάδα, говедар (γκόβενταρ) αγελαδάρης, стадо (στάντο) αγέλη, неучтив 
(νεούτστιβ) αγενής, светица (σβέτιτσα) αγία, слана (σλάνα) αγιάζι, πάχνη, зелен 
(ζέλεν) αγίνωτος, χλωρός, Света гора (Σβέτα γκόρα) Άγιον Όρος, икона (εικόνα) 
αγιογραφία, εικόνισμα, светост (σβέτοστ) αγιότητα (αγιοσύνη), трн (τρν) αγκάθι, 
артичока (αρτιτσόκα) αγκινάρα, струја (στρούγια) αγκράφα, котва (κότβα) άγκυρα, 
чист (τσιστ) αγνός, невиност (νέβινοστ) αγνότητα, непознат (νεπόζνατ) άγνωστος, 
пазар (πάζαρ) αγορά, беседа (μπέσεντα) αγόρευση, лов (λοβ) άγρα, κυνήγι, 
аналфабета (αναλφαμπέτα) αγράμματος, αναλφάβητος, свирепост (σβιρέποστ) 
αγριάδα, σκληρότητα, фарма (φάρμα) αγροκήπιο, агрономија (αγκρονομίγια) 
αγρονομία, нива (νίβα) αγρός, шарлатанство (σαρλατάνστβο) αγυρτεία, 
неизвежбан (νεϊζβέζμπαν) αγύμναστος, шарлатан (σαρλατάν) αγύρτης, анксиозан 
(ανξιόζαν) αγχώδης, борба (μπόρμπα) αγώνας, πάλη, μάχη, дијамант (ντιγιάμαντ) 
αδάμας, διαμάντι, дозвола (ντόζβολα) άδεια, сестра (σέστρα) αδελφή, братски 
(μπράτσκι) αδελφικός, побратим (πομπράτιμ) αδελφοποιητός, брат (μπρατ) 
αδελφός, братство (μπράτστβο) αδελφοσύνη, жлезда (ζλέζντα) αδένας, наг (ναγκ) 
αδιάντροπος, напразно (ναπράζνο) άδικα, αδίκως, неоправдан (νεοπράβνταν) 
αδικαιολόγητος, неправда (νεπράβντα) αδικία, нерасположен (νερασπολόζεν) 
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αδιάθετος, искрен (ίσκρεν) άδολος, не користи се (νε κορίστι σε) αδούλευτος, 
неактивност (νεακτίβνοστ) αδράνεια, вретено (βρέτενο) αδράχτι, адреналин 
(αντρεναλίν) αδρεναλίνη, слабост (σλάμποστ) αδυναμία, слаб (σλαμπ) αδύναμος, 
гас (γκας) αέριο, вентилатор (βεντιλάτορ) αεριστήρας, аеродром (αεροντρόμ) 
αεροδρόμιο, аеродинамика (αεροντινάμικα) αεροδυναμική, аеростатика 
(αεροστάτικα) αεροστατική, стјуардеса (στγιουάρντεσα) αεροσυνοδός, неизмачкан 
(νεϊζμάτσκαν) αζάρωτος, одвратност (οντβράτνοστ) αηδία, бесмртност 
(μπεσμρτνοστ) αθανασία, атеизам (ατεΐζαμ) αθεΐα, незаконит (νεζακόνιτ) αθέμιτος, 
атински (ατίνσκι) Αθηναϊκός, атлетски (ατλέτσκι) αθλητικός, спорт (σπορτ) 
αθλητισμός, мизерија (μιζέριγια) αθλιότητα, награда (ναγκράντα) άθλον, βραβείον, 
премија (πρέμιγια) άθλον, βραβείον, подвиг (πόντβιγκ) άθλος, κατόρθωμα, 
масивни (μασίβνι) αθρόος, μαζικός, масовно (μασόβνο) αθρόως, μαζικώς, невин 
(νέβιν) αθώος, невиност (νέβινοστ) αθωότητα, Егејско море (Εγκέϊσκο μόρε) 
Αιγαίον Πέλαγος, раскош (ρασκός) αίγλη, чист (τσιστ) αίθριος, καθαρός, крв (κρβ) 
αίμα, крвав (κρβαβ) αιματηρός, апоплексија (αποπλεξίγια) αιμοπληξία, αποπληξία, 
хемороиди (χεμοροΐντι) αιμοροΐδες, естетика (εστέτικα) αισθητική, естетски 
(εστέτσκι) αισθητικός, оптимизам (οπτιμίζαμ) αισιοδοξία, оптимист (όπτιμιστ) 
αισιόδοξος, молба (μόλμπα) αίτηση, век (βεκ) αιώνας, вечност (βέτσνοστ) 
αιωνιότητα, сигурност (σιγκούρνοστ) ακίνδυνο, ασφάλεια, безопасност 
(μπεζοπάσνοστ) ακίνδυνο, слух (σλουχ) ακοή, аташе (ατασέ) ακόλουθος, без труд 
(μπεζ τρουντ) ακόπως, акварел (ακβαρέλ) ακουαρέλα, крај (κράγι) άκρη, аудиција 
(αουντίτσιγια) ακρόαση, слушател (σλούσατελ) ακροατής, акробатски 
(ακρομπάτσκι) ακροβατικός, крајност (κράγινοστ) ακρότητα, алабастер 
(αλαμπάστερ) αλάβαστρο, ароганција (αρογκάντσιγια) αλαζονία, υπεροψία, 
арогантно (αρογκάντνο) αλαζονικώς, υπεροπτικώς, алгебра (αλγκέμπρα) Άλγεβρα, 
алгебарски (αλγκεμπάρσκι) αλγεβρικός, лисица (λίσιτσα) αλεπού, рало (ράλο) 
αλέτρι, брашно (μπράσνο) αλεύρι, алигатор (αλιγκάτορ) αλιγάτωρ, риболов 
(ριμπόλοβ) αλιεία, сила (σίλα) αλκή, алкохол (άλκοχολ) αλκοόλ, алкохолизам 
(αλκοχολίζαμ) αλκοολισμός, но (νο) αλλά, λοιπόν, алергија (αλεργκίγια) αλλεργία, 
алегорија (αλεγκορίγια) αλληγορία, алегоричан (αλεγκορίτσαν) αλληγορικός, 
алегорично (αλεγκορίτσνο) αλληγορικώς, коресподенција (κορεσποντέντσιγια) 
αλληλογραφία, преписка (πρεπίσκα) αλληλογραφία, алиби (άλιμπι) άλλοθι, 
αλλαχού παρουσία, стран (στραν) αλλόκοτος, ξένος, скок (σκοκ) άλμα, албатрос 
(άλμπατρος) άλμπατρος, коњ (κόνι) άλογο, алоја (αλόγια) αλόη, помада (πομάντα) 
αλοιφή, κρέμα προσώπου, алпинистички (αλπινιστίντσκι) αλπινιστικός, 
ορειβατικός, Алпски (Άλπσκι) αλπικός, άλπειος, алтруизам (αλτρουίζαμ) 
αλτρουισμός, верига (βέριγκα) αλυσίδα, буквар (μπούκβαρ) αλφαβητάρι, алхемија 
(αλχεμίγια) αλχημεία, гумно (γκούμνο) αλώνι, ако (άκο) άμα, εάν, амазонка 
(αμαζόνκα) αμαζόνα, амалгам (αμάλγκαμ) αμάλγαμα, грешка (γκρέσκα) αμαρτία, 
абортус (αμπόρτους) άμβλωση, Американка (Αμερικάνκα) Αμερικάνα, Америка 
(Αμέρικα) Αμερική, непристраност (νεπριστράνοστ) αμεροληψία, амин (αμήν) αμήν, 
είθε, чист (τσιστ) αμιγής, άμικτος, амнестија (αμνεστίγια) αμνηστεία, амеба 
(αμέμπα) αμοιβάδα, хонорар (χονοράρ) αμοιβή, необразован (νεομπραζόβαν) 
αμόρφωτος, абажур (αμπαζούρ) αμπαζούρ, лозарство (λοζάρστβο) αμπελοκομία, 
ампула (αμπούλα) αμπούλα, бадем (μπάντεμ) αμύγδαλο, одбрана (όντμπρανα) 
άμυνα, амфибија (αμφιμπίγια) αμφίβιος, αμφίβιο ζώο, спор (σπορ) αμφισβήτηση, 
амфитеатар (αμφιτεάταρ) αμφιθέατρο, амфора (αμφόρα) αμφορέας, читање 
(τσιτάνιε) ανάγνωση, проклетство (προκλέτστβο) ανάθεμα, анатема (ανατέμα) 
ανάθεμα, ревизија (ρεβίζιγια) αναθεώρηση, анемија (ανεμίγια) αναιμία, анестезија 
(αναιστεζίγια) αναισθησία, невин (νέβιν) αναίτιος, палата (παλάτα) ανάκτορο, 
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аналгетик (αναλγκέτικ) αναλγητικό, παυσίπονο, аналогно (αναλόγκνο) αναλόγως, 
анализа (αναλίζα) ανάλυση, аналитички (αναλιτίτσκι) αναλυτικός, расход 
(ρασχόντ) ανάλωμα, сред (σρεντ) ανάμεσα, στη μέση, чекање (τσεκάνιε) αναμονή, 
реформа (ρεφόρμα) αναμόρφωση, ананас (ανανάς) ανανάς, одмор (οντμόρ) 
ανάπαυση, инвалидност (ινβαλίντνοστ) αναπηρία, анархија (αναρχίγια) αναρχία, 
анархично (αναρχίτσνο) αναρχικά, преглед (πρεγκλέντ) ανασκόπηση, агитација 
(αγκιτάτσιγια) αναστάτωση, αναταραχή, раст (ραστ) ανάστημα, анатомија 
(ανατομίγια) ανατομία, анатомски (ανατόμσκι) ανατομικός, извештај (ιζβεστάγι) 
αναφορά, рапорт (ραπόρτ) αναφορά, насип (νάσιπ) ανάχωμα, πρόχωμα, ревизија 
(ρεβίζιγια) αναψηλάφηση, διόρθωση, храброст (χράμπροστ) ανδρεία, храбар 
(χράμπαρ) ανδρείος, γενναίος, неискреност (νεϊσκρένοστ) ανειλικρίνεια, неискрен 
(νεΐσκρεν) ανειλικρινής, анегдота (ανεγκντότα) ανέκδοτο, лифт (λιφτ) 
ανελκυστήρας, независност (νεζαβίσνοστ) ανεξαρτησία, удобност (ουντόμπνοστ) 
άνεση, алармантно (αλαρμάντνο) ανησυχητικά, анксиозност (ανξιόζνοστ) 
ανησυχία, ψυχικό άγχος, цветање (τσβετάνιε) άνθιση, букет (μπουκέτ) ανθοδέσμη, 
антологија (αντολογκίγια) ανθολογία, цвет (τσβετ) άνθος, антрацит (αντρατσίτ) 
ανθρακίτης, рудар (ρούνταρ) ανθρακωρύχος, антропологија (αντροπολογκίγια) 
ανθρωπολογία, антрополог (αντροπόλογκ) ανθρωπολόγος, човек (τσόβεκ) 
άνθρωπος, неспособност (νεσποσόμπνοστ) ανικανότητα, бесмислица 
(μπεσμίσλιτσα) ανοησία, глупост (γκλούποστ) ανοησία, бесмислен (μπεσμίσλεν) 
ανόητος, откривање (οτκριβάνιε) άνοιγμα, ξεσκέπασμα, отвор (οτβόρ) άνοιγμα, 
отворен (οτβόρεν) ανοικτός, имунитет (ιμουνιτέτ) ανοσία, конкуренција 
(κονκουρέντσιγια) ανταγωνισμός, антагонизам (ανταγκονίζαμ) ανταγωνισμός, 
конкурент (κονκούρεντ) ανταγωνιστής, размена (ράζμενα) ανταλλαγή, резервни 
делови (ρεζέρβνι ντέλοβι) ανταλλακτικά, одговор (οντγκόβορ) ανταπόκριση, 
απάντηση, репортер (ρεπόρτερ) ανταποκριτής, партизан (παρτιζάν) αντάρτης, 
реакција (ρεάκτσιγια) αντενέργεια, αντίδραση, ехо (εχό) αντήχηση, ηχώ, 
антиалконоличар (αντιαλκοχολίτσαρ) αντιαλκοολικός, антибиотик (αντιμπιότικ) 
αντιβιοτικό, копија (κόπιγια) αντίγραφο, препис (πρέπις) αντίγραφο, реакција 
(ρεάκτσιγια) αντίδραση, контраст (κοντράστ) αντίθεση, антитеза (αντιτέζα) 
αντίθεση, напротив (ναπρότιβ) αντιθέτως, заменик (ζαμένικ) αντικαταστάτης, 
антициклон (αντιτσικλών) αντικυκλών, антилопа (αντιλόπα) αντιλόπη, антилопски 
(αντιλόπσκι) (της αντιλόπης, καστόρινος), антимон (αντιμόν) αντιμόνιο, антипатија 
(αντιπατίγια) αντιπάθεια, απέχθεια, антипатично (αντιπατίτσνο) αντιπαθητικά, 
антипатичан (αντιπατίτσαν) αντιπαθητικός, противник (προτίβνικ) αντίπαλος, 
дефлација (ντεφλάτσιγια) αντιπληθωρισμός, опозиција (οποζίτσιγια) αντιπολίτευση, 
антисемитизам (αντισεμιτίζαμ) αντισημιτισμός, антисептик (αντισέπτικ) 
αντισηπτικό, антитело (αντιτέλο) αντίσωμα, антитоксин (αντιτοξίν) αντιτοξίνη, 
противречност (προτιβρέτσνοστ) αντίφαση, антифашистички (αντιφασιστίτσκι) 
αντιφασιστικός, антифриз (αντιφρίζ) αντιψυκτικό, пумпа (πούμπα) αντλία, суша 
(σούσα) ανυδρία, непослушност (νεποσλούσνοστ) ανυπακοή, издигам (ιζντίγκαμ) 
ανυψώνω, горе (γκόρε) άνω, аномалија (ανομαλίγια) ανωμαλία, παρεκτροπή, 
аномалан (ανομάλαν) ανώμαλος, груб (γκρούμπ) άξεστος, βάναυσος, неучтив 
(νεούτστιβ) άξεστος, αγενής, вредност (βρέντνοστ) αξία, веродостојност 
(βεροντοστόγινοστ) αξιοπιστία, веродостојан (βεροντοστόγιαν) αξιόπιστος, уважен 
(ουβάζεν) αξιότιμος, аксиом (αξιόμ) αξίωμα, осовина (οσόβινα) άξονας, аорист 
(αόριστ) Αόριστος (Γραμματική), аорта (αόρτα) αορτή, декламација 
(ντεκλαμάτσιγια) απαγγελία, ρητορεία, забрана (ζαμπράνα) απαγόρευση, апатија 
(απατίγια) απάθεια, апатично (απατίτσνο) απαθώς, αδιάφορα, ψυχρά, песимизам 
(πεσιμίζαμ) απαισιοδοξία, мек (μεκ) απαλός, нежност (νέζνοστ) απαλότητα, 
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одговор (οντγκόβορ) απάντηση, непослушност (νεποσλούσνοστ) απείθεια, 
неискуство (νεϊσκούστβο) απειρία, очај (οτσάγι) απελπισία, наизуст (ναϊζούστ) 
απέξω, από μνήμης, штрајк (στράϊκ) απεργία, неограничен (νεογκρανίτσεν) 
απεριόριστος, простодушност (προστοντούσνοστ) απλοϊκότητα, наивност 

(ναΐβνοστ) απλοϊκότητα, прост (προστ) απλός, простота (προστοτά) απλότητα, 

штедар (στένταρ) απλοχέρης, γεναιόδωρος, просто (πρόστο) απλώς, απλοϊκώς, 
од (οντ) από, перон (περόν) αποβάθρα, доказ (ντοκάζ) απόδειξη, емигрант 
(εμιγκράντ) απόδημος, приход (πριχόντ) απόδοση, εισόδημα, компензација 
(κομπενζάτσιγια) αποζημίωση, резерва (ρεζέρβα) απόθεμα, складиште 
(σκλάντιστε) αποθήκη, децентрализација (ντετσεντραλιζάτσιγια) αποκέντρωση, 
тајна (τάγινα) απόκρυφο, μυστικό, наслада (νασλάντα) απόλαυση, дезинфекција 
(ντεζινφέκτσιγια) απολύμανση, апсолутизам (απσολουτίζαμ) απολυταρχισμός, 
δεσποτισμός, апсолутно (απσολούτνο) απολύτως, ветеран (βετεράν) απόμαχος, 
имитација (ιμιτάτσιγια) απομίμηση, удар (ουντάρ) αποπληξία, χτύπημα, апсорпција 
(απσορπτσίγια) απορρόφηση, апсорбер (απσόρμπερ) απορροφητήρας, 
дестилација (ντεστιλάτσιγια) απόσταξη, απόσταγμα, апсцес (απστσές) απόστημα, 
мисија (μίσιγια) αποστολή (ιεραποστολή), експедиција (εκσπεντίτσιγια) αποστολή, 
апостол (απόστολ) απόστολος, одвратност (οντβράτνοστ) αποστροφή, απέχθεια, 
апостроф (αποστρόφ) απόστροφος (Γραμμ.), резултат (ρεζουλτάτ) αποτέλεσμα, 
неуспех (νεουσπέχ) αποτυχία, резолуција (ρεζολούτσιγια) απόφαση, апстиненција 
(απστινέντσιγια) αποχή, εγκράτεια, непристојност (νεπριστόγινοστ) απρέπεια, 
април (Απρίλ) Απρίλιος, безличност (μπεζλίτσνοστ) απροσωπεία, безгрешно 
(μπεζγκρέσνο) άπταιστα, ηθικά, τίμια, Арабија (Αραμπίγια) Αραβία, арапски 
(αράπσκι) αραβικός, линија (λίνιγια) αράδα, σειρά, ред (ρεντ) αράδα, σειρά, касно 
(κάσνο) αργά, сребро (σρέμπρο) άργυρος, арена (αρένα) αρένα, κονίστρα, 
παλαίστρα, артритис (αρτρίτις) αρθρίτις, арија (άριγια) άρια, аритметика 
(αριτμέτικα) αριθμητική, аритметички (αριτμετίτσκι) αριθμητικός, број (μπρόγι) 
αριθμός, аристократ (αριστοκράτ) αριστοκράτης, аристократија (αριστοκρατίγια) 
αριστοκρατία, аристократско (αριστοκράτσκο) αριστοκρατικά, аристократски 
(αριστοκράτσκι) αριστοκρατικός, ремек дело (ρέμεκ ντέλο) αριστούργημα, арктички 
(αρκτίτσκι) αρκτικός, хармонија (χαρμονίγια) αρμονία, отказ (οτκάζ) άρνηση, 
παραίτηση, несразмерност (νεσραζμέρνοστ) αρρυθμία, δυσαναλογία, болест 
(μπόλεστ) αρρώστεια, ασθένεια, арсеник (άρσενικ) αρσενικό, артески (αρτέσκι) 
αρτεσιανός, артерија (αρτερίγια) αρτηρία, пекар (πέκαρ) αρτοποιός, археологија 
(αρχαιολογκίγια) αρχαιολογία, археолог (αρχαιόλογκ) αρχαιολόγος, антички 
(αντίτσκι) αρχαίος, стар (σταρ) αρχαίος, архаизам (αρχαΐζαμ) αρχαϊσμός, 
археолошки (αρχαιολόσκι) αρχαιολογικός, почетник (ποτσέτνικ) αρχάριος, нов 
(νοβ) αρχάριος, νέος, архива (αρχίβα) αρχείο, архивар (αρχίβαρ) αρχειοφύλακας, 
начело (νατσέλο) αρχή, архиепископија (αρχιεπισκοπίγια) Αρχιεπισκοπή, 
архиепископ (αρχιεπίσκοπ) Αρχιεπίσκοπος, архијереј (αρχιγερέγι) Αρχιερέας, 
архимандрит (αρχιμανδρίτ) Αρχιμανδρίτης, архипелаг (αρχιπέλαγ) αρχιπέλαγος, 
архитектура (αρχιτεκτούρα) Αρχιτεκτονική, архитектонски (αρχιτεκτόνσκι) 
αρχιτεκτονικός, господар (γκοσποντάρ) άρχοντας, κύριος, мирис (μιρίς) άρωμα, 
арома (αρόμα) άρωμα, парфимерија (παρφιμερίγια) αρωματοπωλείο, нека (νέκα) 
ας, лифт (λιφτ) ασανσέρ, ανελκυστήρας, ацетилен (ατσετιλέν) ασετυλίνη, сребрен 
(σρέμπρεν) ασημένιος, сребро (σρέμπρο) ασήμι, болест (μπόλεστ) ασθένεια, 
астма (άστμα) άσθμα, вежба (βέζμπα) άσκηση, градски (γκράντσκι) αστικός, 
астрологија (αστρολογκίγια) αστρολογία, астролог (αστρόλογκ) αστρολόγος, 
астронаут (αστρονάουτ) αστροναύτης, астронаутика (αστροναούτικα) 
Αστροναυτική, астрономија (αστρονομίγια) αστρονομία, астрономски 
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(αστρονομικός) αστρονομικός, астроном (αστρόνομ) αστρονόμος, полиција 
(πολιτσίγια) αστυνομία, азил (αζίλ) άσυλο, ψυχιατρείο, сигурност (σιγκούρνοστ) 
ασφάλεια, асфалт (άσφαλτ) άσφαλτος, сигурно (σιγκούρνο) ασφαλώς, работа 
(ράμποτα) ασχολία, εργασία, атавизам (αταβίζαμ) αταβισμός, мирен (μίρεν) 
ατάραχος, атлантик (ατλάντικ) ατλαντικός, локомотива (λοκομοτίβα) ατμομηχανή, 
парна машина (πάρνα μασίνα) ατμομηχανή, пароброд (παρομπροντ) ατμόπλοιο, 
атмосфера (ατμοσφαίρα) ατμόσφαιρα, атмосферски (ατμοσφέρσκι) 
ατμοσφαιρικός, атол (ατόλ) ατόλη, κοραλλιογενές νησί, индивидуализам 
(ιντιβιντουαλίζαμ) ατομικισμός, ατομικότητα, атомски (ατόμσκι) ατομικός, πυρηνικός, 
индивидуа (ιντιβίντουα) άτομο, атом (ατόμ) (άτομο στη φυσική), незгода 
(νεζγκόντα) ατύχημα, беда (μπεντά) ατυχία, Август (Αβγούστ) Αύγουστος, наглост 
(νάγκλοστ) αυθάδεια, ορμή, верност (βέρνοστ) αυθεντικότητα, αξιοπιστία, спонтан 
(σπόνταν) αυθόρμητος, завеса (ζάβεσα) αυλαία, суров (σούροβ) αυστηρός, 
σκληρός, строг (στρογκ) αυστηρός, строгост (στρόγκοστ) αυστηρότητα, уво (ούβο) 
αυτί, самоук (σάμοουκ) αυτοδίδακτος, магистрала (μαγκιστράλα) 
αυτοκινητόδρομος, император (ιμπεράτορ) αυτοκράτωρ, самокритика 
(σαμοκρίτικα) αυτοκριτική, самоубиство (σαμοουμπίστβο) αυτοκτονία, самоуправа 
(σαμοουπράβα) αυτονομία, аутопсија (αουτοψίγια) αυτοψία, νεκροψία, шеф (σεφ) 
αφέντης, господар (γκοσποντάρ) αφέντης, апстракција (απστράκτσιγια) 
αφηρημάδα, апстрактно (απστράκτνο) αφηρημένα, δυσνόητα, посвета (ποσβέτα) 
αφιέρωση, асимилација (ασιμιλάτσιγια) αφομοίωση, повод (ποβόντ) αφορμή, пена 
(πένα) αφρός, нем (νεμ) άφωνος, носач (νόσατσ) αχθοφόρος, слама (σλάμα) 
άχυρο, непечен (νεπέτσεν) άψητος, Вабилон (Μπαμπιλόν) Βαβυλών, вагон 
(βαγκόν) βαγόνι, вазелин (βαζελίν) βαζελίνη, ваза (βάζα) βάζο, постепено 
(ποστεπένο) βαθμιαίως, постепен (ποστέπεν) βαθμιαίος, степен (στέπεν) βαθμός, 
бас (μπας) βαθύφωνος, бакалар (μπακαλάρ) βακαλάος, бакцил (μπακτσίλ) 
βάκιλλος, бактерија (μπακτερίγια) βακτηρίδιο, бактериологија (μπακτεριολογκίγια) 
βακτηριολογία, бактериолог (μπακτεριόλογκ) βακτηριολόγος, памук (παμούκ) 
βαμβάκι, суров (σούροβ) βάναυσος, груб (γκρουμπ) βάναυσος, суровост 
(σουρόβοστ) βαναυσότητα, грубост (γκρούμποστ) βαναυσότητα, варварски 
(βαρβάρσκι) βαρβαρικός, пароброд (παρομπρόντ) βαπόρι, πλοίο, варварство 
(βαρβάρστβο) βαρβαρισμός, βαρβαρότητα, стража (στράζα) βάρδια, σκοπιά, буре 
(μπούρε) βαρέλι, тешко (τέσκο) βαριά, бариум (μπάριουμ) βάριο, барометар 
(μπαρομέταρ) βαρόμετρο, тежина (τέζινα) βάρος, баритон (μπαριτόν) βαρύτονος, 
барон (μπαρόν) βαρώνος, басалт (μπασάλτ) βασάλτης, основа (οσνόβα) βάση, 
база (μπάζα) βάση, царство (τσάρστβο) βασίλειο, базилика (μπαζίλικα) βασιλική 
(αρχιτ.), царски (τσάρσκι) βασιλικός, бојаџија (μπογιαντζίγια) βαφέας, боја (μπόγια) 
βαφή, сигурно (σιγκούρνο) βεβαίως, сигурност (σιγκούρνοστ) βεβαιότητα, игла 
(ίγκλα) βελόνα, стрела (στρέλα) βέλος, бензин (μπενζίν) βενζίνη, тераса (τεράσα) 
βεράντα, балкон (μπαλκόν) βεράντα, вересија (βερεσίγια) βερεσέ, δωρεάν, кајсија 
(καγισίγια) βερίκοκο, лак (λακ) βερνίκι, политура (πολιτούρα) βερνίκι, λούστρο, 
сила (σίλα) βία, δύναμη, брз (μπρζ) βιαστικός, брзина (μπρζινα) βιασύνη, книга 
(κνίγκα) βιβλίο, библиотека (μπιμπλιοτέκα) βιβλιοθήκη, шраф (σραφ) βίδα, 
шрафцигер (σραφτσίγκερ) βιδολόγος, вила (βίλα) βίλα (δικράνι), вила (βίλα) βίλλα 
(έπαυλις), биограф (μπιόγκραφ) βιογράφος, биологија (μπιολογκίγια) βιολογία, 
биолог (μπιόλογκ) βιολόγος, индустрија (ιντούστριγια) βιομηχανία, 
индустријализација (ιντουστριγιαλιζάτσιγια) βιομηχανoποίηση, живот (ζίβοτ) βίος, 
бизмут (μπιζμούτ) βισμούθιο, витамин (βιταμίν) βιταμίνη, витрина (βιτρίνα) βιτρίνα, 
витриол (βιτριόλ) βιτριόλι, штетност (στέτνοστ) βλαβερότητα, штета (στέτα) βλάβη, 
глупак (γκλούπακ) βλάκας, глупост (γκλούποστ) βλακεία, побратим (πομπράτιμ) 
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βλάμης, αδελφοποιητός, поглед (πογκλέντ) βλέμμα, строг (στρογκ) βλοσυρός, 
αυστηρός, боа (μπόα) βόας, асистент (ασιστέντ) βοηθός, луковица (λουκοβίτσα) 
βολβός, куршум (κουρσούμ) βολίδα, σφαίρα, бомба (μπόμπα) βόμβα, паша 
(πάσα) βοσκή, овчар (όβτσαρ) βοσκός, ботаника (μποτάνικα) βοτανολογία, 
ботаничар (μποτάνιτσαρ) βοτανολόγος, труба (τρούμπα) βούκινο, печат (πέτσατ) 
βούλα, σφραγίδα, бугарски (μπούγκαρσκι) Βουλγαρικός, Бугарин (Μπουγκάριν) 
Βούλγαρος, бивол (μπίβολ) βουβάλι, декрет (ντεκρέτ) βούλευμα, парламент 
(παρλάμεντ) Βουλή, планински (πλανίνσκι) βουνίσιος, планина (πλάνινα) βουνό, 
кал (καλ) βούρκος, четка (τσέτκα) βούρτσα, путер (πούτερ) βούτυρο, награда 
(ναγκράντα) βραβείο, премија (πρέμιγια) βραβείο, спорост (σπόροστ) βραδύτητα, 
краткорочни (κρατκορότσνι) βραχυπρόθεσμος, краток (κράτοκ) βραχύς, мокар 
(μόκαρ) βρεγμένος, βροχερός, гром (γκρομ) βροντή, рика (ρίκα) βρυχηθμός, нечист 
(νετσίστ) βρωμερός, βρώμικος, бром (μπρομ) βρώμιο, видра (βίντρα) βύδρα 
(βίδρα, ενυδρίς), дојка (ντόγικα) βυζί, дно (ντνο) βυθός, чистерна (τσιστέρνα) βυτίο, 
δεξαμενή, жртвеник (ζρτβένικ) βωμός, θυσιαστήριο, олтар (όλταρ) βωμός, 
гангрена (γκανγκρένα) γάγγραινα, газа (γκάζα) γάζα, млеко (μλέκο) γάλα, 
млекарница (μλεκάρνιτσα) γαλακτοπωλείο, галаксија (γκαλαξίγια) γαλαξίας, 
млекар (μλέκαρ) γαλατάς, галерија (γκαλερίγια) γαλαρία, галванометар 
(γκαλβανομέταρ) γαλβανόμετρο, галија (γκαλίγια) γαλέρα, тишина (τισινά) γαλήνη, 
спокој (σποκόγι) γαλήνη, Француски (Φραντσούσκι) Γαλλικός, брад (μπραντ) 
γάμος, свадба (σβάντμπα) γάμος, кука (κούκα) γάντζος, чист (τσίστ) γάργαρος, 
καθαρός, бистар (μπίσταρ) γάργαρος, гарденија (γκαρντένιγια) γαρδένια, 
каранфил (καρανφίλ) γαρίφαλο, гарнирање (γκαρνιράνιε) γαρνίρισμα, гарнитура 
(γκαρνιτούρα) γαρνιτούρα, мачка (μάτσκα) γάτα, карикатура (καρικατούρα) 
γελοιογραφία, генеалогија (γκενεαλογκίγια) γενεαλογία, брада (μπράντα) γενειάδα, 
генерален (γκενεράλεν) γενικός, храбар (χράμπαρ) γενναίος, храброст 
(χράμπροστ) γενναιότητα, смелост (σμέλοστ) γενναιότητα, генератор (γκενεράτορ) 
γεννήτρια, род (ροντ) γένος, германски (γκερμάνσκι) γερμανικός, старица 
(στάριτσα) γερόντισσα, стара мома (στάρα μόμα) γεροντοκόρη, здрав (ζντραβ) 
γερός, сенат (σενάτ) Γερουσία, сенатор (σενάτορ) Γερουσιαστής, мост (μοστ) 
γέφυρα, географија (γκεογκραφίγια) Γεωγραφία, географ (γκεόγκραφ) γεωγράφος, 
геологија (γκεολογκίγια) Γεωλογία, геолошки (γκεολόσκι) γεωλογικός, геолог 
(γκεόλογκ) γεωλόγος, геометар (γκεομέταρ) γεωμέτρης, геометрија (γκεομετρίγια) 
Γεωμετρία, агрономија (αγκρονομίγια) γεωπονία, агрономски (αγκρονόμσκι) 
γεωπονικός, агроном (αγκρόνομ) γεωπόνος, игралиште (ιγκράλιστε) γήπεδο, баба 
(μπάμπα) γιαγιά, јаничар (γιανιτσάρ) γιανίτσαρος, γενίτσαρος, јогурт (γιόγκουρτ) 
γιαούρτι, јасмин (γιασμίν) γιασεμί, зашто (ζάστο) γιατί, лек (λεκ) γιατρικό, лекар 
(λέκαρ) γιατρός, гигант (γκιγκάντ) γίγαντας, џин (ντζιν) γίγαντας, џиновски 
(ντζινόβσκι) γιγαντώδης, коза (κόζα) γίδα, пастир (παστίρ) γιδοβοσκός, козја кожа 
(κόζγια κόζα) γιδοτόμαρο, производ (προϊζβόντ) γινόμενο, προϊόν, празник 
(πράζνικ) γιορτή, син (σιν) γιός, јуриш (γιουρίσ) γιουρούσι, επίθεση, напад (ναπάντ) 
γιουρούσι, επίθεση, слеп (σλεπ) γκαβός, τυφλός, гас (γκασ) γκάζι, гаража 
(γκαράζα) γκαράζ, келнер (κελνέρ) γκαρσόνι, узда (ούζντα) γκέμι, ηνίο, саксија 
(σακσίγια) γλάστρα, забава (ζαμπάβα) γλέντι, глобус (γκλόμπους) γλόμπος, 
глицерин (γκλιτσερίν) γλυκερίνη, гликоза (γκλικόζα) γλυκόζη, сладок (σλάντοκ) 
γλυκύς, нежност (νέζνοστ) γλυκύτητα, вајар (βάγιαρ) γλύπτης, скулптор 
(σκούλπτορ) γλύπτης, скулптура (σκουλπτούρα) γλυπτική, извајан (ιζβάγιαν) 
γλυπτός, лингвистика (λινγκβίστικα) γλωσσολογία, вилица (βίλιτσα) γνάθος, 
познанство (ποζνάνστβο) γνωριμία, познавање (ποζναβάνιε) γνώση, познат 
(πόζνατ) γνωστός, γνώριμος, шарм (σαρμ) γοητεία, магија (μαγκίγια) γοητεία, 
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μαγεία, углед (ουγκλέντ) γόητρο, престиж (πρεστίζ) γόητρο, гума (γκούμα) γόμα, 
колено (κόλενο) γόνατo, гондола (γκονντόλα) γόνδολα, плодност (πλόντνοστ) 
γονιμότητα, сирена (σιρένα) γοργόνα, σειρήνα, брз (μπρζ) γοργός, кожа (κόζα) 
γούνα, свиња (σβίνια) γουρούνι, прасе (πράσε) γουρούνι μικρό, писмо (πίσμο) 
γράμμα, επιστολή, буква (μπούκβα) γράμμα Αλφαβήτου, οξεία, грам (γκραμ) 
γραμμάριο, секретар (σεκρετάρ) γραμματέας, граматика (γκραμάτικα) Γραμματική, 
линија (λίνιγια) γραμμή, ред (ρεντ) γραμμή, грамофон (γκραμοφόν) γραμμόφωνο, 
гранит (γκρανίτ) γρανίτης, биро (μπιρό) γραφείο, канцеларија (καντσελαρίγια) 
γραφείο, бирократски (μπιροκράτσκι) γραφειοκρατικός, графит (γκραφίτ) γραφίτης, 
писмо (πίσμο) γράψιμο, брзо (μπρζο) γρήγορα, брзина (μπρζινα) γρηγοράδα, брз 
(μπρζ) γρήγορος, грип (γκριπ) γρίπη, стакло (στάκλο) γυαλί, стаклен (στάκλεν) 
γυάλινος, гимназија (γκιμναζίγια) γυμνάσιο, гимнастичар (γκιμναστίτσαρ) 
γυμναστής, гимнастика (γκιμνάστικα) γυμναστική, фискултура (φισκουλτούρα) 
γυμναστική, нудизам (νουντίζαμ) γυμνισμός, жена (ζένα) γυναίκα, шура (σούρα) 
γυναικάδελφος, женски (ζένσκι) γυναικείος, гинекологија (γκινεκολογκίγια) 
γυναικολογία, гинеколог (γκινεκόλογκ) γυναικολόγος, круг (κρουγκ) γύρος, циганка 
(τσιγκάνκα) γύφτισσα, τσιγγάνα, циганин (τσιγκάνιν) γύφτος, τσιγγάνος, гипс (γκιπς) 
γύψος, лабиринт (λαμπιρίντ) δαίδαλος, λαβύρινθος, демон (ντέμον) δαίμονας, 
демонски (ντεμόνσκι) δαιμονικός, сатански (σατάνσκι) δαιμονικός, σατανικός, 
прстен (πρστεν) δακτυλίδι, прст (πρστ) δάκτυλο, дактилографија 
(ντακτιλογκραφίγια) δακτυλογράφηση, дактилограф (ντακτιλόγκραφ) 
δακτυλογράφος, дактилоскопија (δακτυλοσκοπίγια) δακτυλοσκοπία, Дански 
(ντάνσκι) Δανέζικος, кредит (κρέντιτ) δάνειο, Данска (ντάνσκα) Δανία, расход 
(ρασχόντ) δαπάνη, под (ποντ) δάπεδο, шумар (σουμάρ) δασάρχης, шумски 
(σούμσκι) δασικός, шумарство (σουμάρστβο) δασοκομία, шума (σούμα) δάσος, 
молитва (μολίτβα) δέηση, проба (πρόμπα) δείγμα, δοκιμή, индех (ίντεξ) δείκτης, 
вечера (βετσέρα) δείπνο, десет (ντέσετ) δέκα, декада (ντεκάντα) δεκάδα, 
децилитар (ντετσιλίταρ) δεκάλιτρο, делфин (ντέλφιν) δελφίνι, пакет (πακέτ) δέμα, 
δέσμη, πακέτο, сноп (σνοπ) δεμάτι, не (νε) δεν, дрво (ντρβο) δένδρο, рузмарин 
(ρουζμαρίν) δενδρολίβανο, алеја (αλέγια) δενδροστοιχία, δρόμος ανάμεσα σε 
δένδρα, резервоар (ρεζερβοάρ) δεξαμενή, мајстор (μάγιστορ) δεξιοτέχνης, 
мајсторство (μαγιστόρστβο) δεξιότητα, кожа (κόζα) δέρας, δέρμα, дерматолог 
(ντερματόλογκ) δερματολόγος, окови (όκοβι) δεσμά, затвореник (ζατβορένικ) 
δεσμώτης, господар (γκοσποντάρ) δεσπότης, κυρίαρχος, деспотизам 
(ντεσποτίζαμ) δεσποτισμός, секунда (σεκούντα) δευτερόλεπτο, значи (ζνάτσι) 
δηλαδή, отров (οτρόβ) δηλητήριο, објава (ομπγιάβα) δήλωση, изјава (ιζγιάβα) 
δήλωση, декларација (ντεκλαράτσιγια) δήλωση, општина (όπστινα) δημαρχείο, 
кмет (κμετ) δήμαρχος, αρχηγός, конфискација (κονφισκατσίγια) δήμευση, 
демократ (ντεμοκράτ) δημοκράτης, демократија (ντεμοκρατίγια) δημοκρατία, 
република (ρεπούμπλικα) δημοκρατία, демократски (ντεμοκράτσκι) δημοκρατικός, 
лицитација (λιτσιτατσίγια) δημοπρασία, народ (ναρόντ) δήμος, λαός, јавно (γιάβνο) 
δημόσια, публикација (πουμπλικάτσιγια) δημοσίευμα, новинарство (νοβινάρστβο) 
δημοσιογραφία, новинар (νοβινάρ) δημοσιογράφος, јавност (γιάβνοστ) 
δημοσιότητα, општински (οπστίνσκι) δημοτικός, популарност (ποπουλάρνοστ) 
δημοτικότητα, референдум (ρεφερέντουμ) δημοψήφισμα, плебисцит (πλεμπιστσίτ) 
δημοψήφισμα, динар (ντινάρ) δηνάριο, читање (τσιτάνιε) διάβασμα, пасош 
(πασός) διαβατήριο, клеветник (κλεβέτνικ) διαβολέας, клевета (κλεβετά) διαβολή, 
дијагноза (ντιγιαγκνόζα) διάγνωση, дијагонала (ντιγιαγκονάλα) διαγώνιος (Γεωμ.), 
конкурс (κονκούρς) διαγώνισμα, демонстрант (ντεμονστράντ) διαδηλωτής, курс 
(κουρς) διαδρομή, σειρά μαθημάτων, маршрута (μαρσρούτα) διαδρομή, 
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δρομολόγιο, коридор (κόριντορ) διάδρομος, завет (ζαβέτ) διαθήκη, делење 
(ντελένιε) διαίρεση, арбитража (αρμπιτράζα) διαιτησία, празнина (πράζνινα) 
διάκενο, κενό, прокламација (προκλαμάτσιγια) διακήρυξη, διάγγελμα, нота (νότα) 
διακοίνωση (Πολιτική), просјак (πρόσγιακ) διακονιάρης, украс (ουκράς) 
διακόσμηση, στολίδι, декоратер (ντεκορατέρ) διακοσμητής, распознавање 
(ρασποζνοβάνιε) διάκριση, дискриминација (ντισκριμινάτσιγια) διάκριση, варирање 
(βαριράνιε) διακύμανση, компромис (κομπρομίς) διαλλαγή, интервал (ίντερβαλ) 
διάλειμμα, διάστημα, наречје (ναρέτσιγιε) διάλεκτος, лекција (λέκτσιγια) διάλεξη, 
сортирање (σορτιράνιε) διαλογή, разговор (ραζγκόβορ) διάλογος, раствор 
(ραστβόρ) διάλυμα, дијамант (ντιγιαμάντ) διαμάντι, протест (προτέστ) διαμαρτυρία, 
протестант (προτεστάντ) διαμαρτυρόμενος, раздор (ραζντόρ) διαμάχη, διαφωνία, 
спор (σπορ) διαμάχη, σύγκρουση, стан (σταν) διαμέρισμα, апартман (απαρτμάν) 
διαμέρισμα, посреднички (ποσρεντνίτσκι) διάμεσος, μεσολαβητικός, разум 
(ράζουμ) διάνοια, дистрибутер (ντιστριμπουτέρ) διανομέας, вектор (βέκτορ) 
διάνυσμα, борба (μπόρμπα) διαπάλη, акредитив (ακρεντιτίβ) διαπιστευτήρια, 
πιστοποιητικά, констатација (κονστατάτσιγια) διαπίστωση, дување (ντουβάνιε) 
διαπνοή, артикулација (αρτικουλάτσιγια) διάρθρωση, грабеж (γκραμπέζ) διαρπαγή, 
αρπαγή, потрес (ποτρές) διάσειση, знаменитост (ζναμενίτοστ) διασημότητα, 
αξιοθέατο, основа (οσνόβα) διασίδι, βάση, αρχή, конференција (κονφερέντσιγια) 
διάσκεψη, раскрсница (ρασκρσνιτσα) διασταύρωση, изопачен (ιζοπάτσεν) 
διάστροφος, διαστρεβλωμένος, заповед (ζάποβεντ) διαταγή, εντολή, декрет 
(ντεκρέτ) διάταγμα, алиментација (αλιμεντατσίγια) διατροφή συζύγου, формалност 
(φορμάλνοστ) διατύπωση, τυπικότητα, реклама (ρεκλάμα) διαφήμιση, оглас 
(ογκλάς) διαφήμιση, разврат (ραζβράτ) διαφθορά, ακολασία, разлика (ράζλικα) 
διαφορά, чување (τσουβάνιε) διαφύλαξη, управник (ουπράβνικ) διαχειριστής, 
докторат (ντοκτοράτ) διδακτορία, предавање (πρενταβάνιε) διδασκαλία, учење 
(ουτσένιε) διδαχή, интернационализација (ιντερνατσιοναλιζάτσιγια) διεθνοποίηση, 
спор (σπορ) διένεξη, σύγκρουση, излез (ιζλέζ) διέξοδος, дирекција (ντιρέκτσιγια) 
διεύθυνση, управа (ουπράβα) διεύθυνση, директор (ντιρέκτορ) διευθυντής, новела 
(νοβέλα) διήγημα, право (πράβο) δίκαιο, законски (ζακόνσκι) δικαιωματικός, 
правда (πράβντα) δικαιοσύνη, двоглав (ντβόγκλαντ) δικέφαλος, дело (ντέλο) δίκη, 
έργο, πράξη, процес (προτσές) δίκη, адвокат (άντβοκατ) δικηγόρος, судска 
преписка (σούντσκα πρεπίσκα) δικογραφία, диктатура (ντικτατούρα) δικτατορία, 
диктаторски (ντικτατόρσκι) δικτατορικός, диктатор (ντικτάτορ) δικτάτωρ, мрежа 
(μρέζα) δίκτυο, вод (βοντ) διμοιρία, управа (ουπράβα) διοικητήριο, администрација 
(αντμινιστράτσιγια) διοικητήριο, никако (νίκακο) διόλου, двоглед (ντβόγκλεντ) 
διόπτρα, талон (ταλόν) διπλότυπο, κουπόνι, организатор (οργκανιζάτορ) 
διοργανωτής, поправка (ποπράβκα) διόρθωση, коректор (κορέκτορ) διορθωτής, 
рок (ροκ) διορία, дволичност (ντβολίτσνοστ) διπλοπροσωπία, диплома (ντιπλόμα) 
δίπλωμα, дипломатија (ντιπλοματίγια) διπλωματία, дипломиран (ντιπλομίραν) 
διπλωματούχος, милијарда (μιλιγιάρντα) δισεκατομμύριο, послужавник 
(ποσλουζάβνικ) δίσκος, диск (ντισκ) δίσκος, τροχίσκος, рафинерија (ραφινερίγια) 
διυλιστήριο, дифтерија (ντιφτερίγια) διφθερίτις, дифтонг (ντιφτόνγκ) δίφθογγος, 
двосмислен (ντβοσμίσλεν) διφορούμενος, без (μπεζ) δίχως, канал (κανάλ) 
διώρυγα, догма (ντόγκμα) δόγμα, греда (γκρέντα) δοκάρι, δοκός, надменост 
(ναντμένοστ) δοκησισοφία, αλαζονεία, надмен (νάντμεν) δοκησίσοφος, αλαζών, 
опит (όπιτ) δοκιμασία, πείραμα, проба (πρόμπα) δοκιμή, есеј (εσέγι) δοκίμιο, 
интригант (ιντριγκάντ) δολοπλόκος, интрига (ιντρίγκα) δολοπλοκία, убиство 
(ουμπίστβο) δολοφονία, атентат (αταντάτ) δολοφονική επίθεση, атентатор 
(αταντάτορ) δολοφόνος, структура (στρουκτούρα) δομή, слава (σλάβα) δόξα, доза 
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(ντόζα) δόση, рата (ράτα) δόση, давање (νταβάνιε) δόσιμο, ропство (ρόπστβο) 
δουλεία, работа (ράμποτα) δουλειά, εργασία, роб (ρομπ) δούλος, слуга (σλούγκα) 
δούλος, ваза (βάζα) δοχείο, драма (ντράμα) δράμα, драматично (ντραματίτσνο) 
δραματικά, репертоар (ρεπερτοάρ) δραματολόγιο, дејство (ντέγιστβο) δράση, 
ενέργεια, активност (ακτίβνοστ) δραστηριότης, енергичност (ενεργκίτσνοστ) 
δραστηριότης, виновник (βινόβνικ) δράστης, срп (σρπ) δρεπάνι, άρπη, суровост 
(σουρόβοστ) δριμύτητα, σκληρότητα, тркач (τρκατς) δρομέας, улица (ούλιτσα) 
δρόμος, οδός, свеж (σβεζ) δροσάτος, δροσερός, роса (ρόσα) δροσιά, свежина 
(σβέζινα) δροσιά, δρoσερότητα, сила (σίλα) δύναμη, власт (βλαστ) δύναμη, 
εξουσία, αρχή, динамика (ντινάμικα) δυναμική, динамит (ντιναμίτ) δυναμίτις, 
династија (ντιναστίγια) δυναστεία, господство (γκοσπόντστβο) δυναστεία, 
αρχοντιά, силно (σίλνο) δυνατά, ισχυρά, силен (σίλεν) δυνατό, здрав (ζντραβ) 
δυνατός, υγιής, два (ντβα) δύο, запад (ζαπάντ) δύση, залез (ζαλέζ) δύση, тром 
(τρομ) δυσκίνητος, негодување (νεγκοντούβανιε) δυσφορία, αποδοκιμασία, дом 
(ντομ) δώμα, οικία, соба (σόμπα) δωμάτιο, бесплатно (μπεσπλάτνο) δωρεάν, дар 
(νταρ) δώρο, ако (άκο) εάν, себе (σέμπε) εαυτός μου, седмица (σέντμιτσα) 
εβδομάδα, седми (σέντμι) έβδομος, регистрација (ρεγκιστράτσιγια) εγγραφή, 
документ (ντοκουμέντ) έγγραφο, писмено (πίσμενο) εγγράφως, гаранција 
(γκαραντσίγια) εγγύηση, гарант (γκαράντ) εγγυητής, инсталација (ινσταλάτσιγια) 
εγκατάσταση, аклиматизација (ακλιματιζάτσιγια) εγκλιματισμός, рецка (ρέτσκα) 
εγκοπή, енциклопедија (εντσικλοπεντίγια) εγκυκλοπαίδεια, трудна (τρούντνα) 
έγκυος, нож (νοζ) εγχειρίδιο, μαχαίρι, операција (οπεράτσιγια) εγχείριση, егоизам 
(εγκοϊζαμ) εγωισμός, седиште (σέντιστε) έδρα, катедра (κατέντρα) έδρα, καθέδρα, 
амо (άμο) εδώ, обичај (ομπιτσάγι) έθιμο, етикета (ετικέτα) εθιμοτυπία, церемонија 
(τσερεμόνιγια) εθιμοτυπία, национализам (νατσιοναλίζαμ) εθνικισμός, 
национализација (νατσιοναλιζάτσιγια) εθνικοποίηση, националност 
(νατσιονάλνοστ) εθνικότητα, народ (ναρόντ) έθνος, сорта (σόρτα) είδος, идила 
(ιντίλα) ειδύλιο, идол (ιντόλ) είδωλο, идолопоклоник (ιντολοποκλόνικ) 
ειδωλολάτρης, претпоставка (πρετποστάβκα) εικασία, илустрација 
(ιλουστρατσίγια) εικονογράφηση, илустратор (ιλουστράτορ) εικονογράφος, 
иконостас (ικονοστάς) εικονοστάσι, искреност (ίσκρενοστ) ειλικρίνεια, отвореност 
(οτβόρενοστ) ειλικρίνεια, отворен (οτβόρεν) ειλικρινής, ανοικτός, отворено 
(οτβόρενο) ειλικρινώς, искрено (ίσκρενο) ειλικρινώς, мир (μιρ) ειρήνη, мирољубив 
(μιρολιούμπιβ) ειρηνικός, мирно (μίρνο) ειρηνικώς, пацифист (πατσίφιστ) 
ειρηνιστής, иронија (ιρονίγια) ειρωνία, увоз (ουβόζ) εισαγωγή, окупатор 
(οκουπάτορ) εισβολέας, κατακτητής, референт (ρεφερέντ) εισηγητής, билет 
(μπιλέτ) εισιτήριο, приход (πριχόντ) εισόδημα, инхалација (ινχαλατσίγια) εισπνοή, 
кондуктер (κοντούκτερ) εισπράκτορας, принос (πρινός) εισφορά, εισόδημα, или 
(ίλι) είτε, од (οντ) εκ, сто (στο) εκατό, центурион (τσεντουριόν) εκατόνταρχος, стоти 
(στότι) εκατοστός, милион (μίλιον) εκατομμύριο, милионер (μιλιονέρ) 
εκατομμυριούχος, резултат (ρεζουλτάτ) έκβαση, насилник (νασίλνικ) εκβιαστής, 
τρομοκράτης, изразит (ιζράζιτ) εκδηλωτικός, έντονος, абразија (αμπραζίγια) 
εκδορά, издавач (ιζντάβατς) εκδότης, издавачки (ιζνταβάτσκι) εκδοτικός, услуга 
(ουσλούγκα) εκδούλευση, υπηρεσία, излетник (ιζλέτνικ) εκδρομέας, екскурзија 
(εξκούρσιγια) εκδρομή, излет (ιζλέτ) εκδρομή, примирје (πριμίργιε) εκεχειρία, 
експонат (εκσπόνατ) έκθεμα, изложба (ιζλόζμπα) έκθεση, извештај (ιζβεστάγι) 
έκθεση οικονομική, ликвидација (λικβιντάτσιγια) εκκαθάριση (Οικον.), 
ексцентричност (εκστσεντρίτσνοστ) εκκεντρικότητα, црква (τσρκβα) εκκλησία ναός, 
избор (ιζμπόρ) εκλογή, експлоатација (εξπλοατατσίγια) εκμετάλλευση, нервирање 
(νερβιράνιε) εκνευρισμός, обука (όμπουκα) εκπαίδευση, емисија (εμίσιγια) 
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εκπομπή, делегат (ντελεγκάτ) εκπρόσωπος, детонација (ντετονάτσιγια) 
εκπυρσοκρότηση, експлозија (εξπλοζίγια) έκρηξη, експедиција (εκσπεντίτσιγια) 
εκστρατεία, егзекутор (εγκζεκούτορ) εκτελεστής, шести (σέστι) έκτος, абортус 
(αμπόρτους) έκτρωση, дегенерирација (ντεγκενεριράτσιγια) εκφυλισμός, екстракт 
(εκστράκτ) εκχύλισμα, предавање (πρενταβάνιε) εκχώρηση, παράδοση, маслиново 
дрво (μασλίνοβο ντρβο) ελαιόδενδρο, еластичност (ελαστίτσνοστ) ελαστικότητα, 
дефект (ντεφέκτ) ελάττωμα, Швајцарка (σβαγιτσάρκα) Ελβετίδα, контролор 
(κοντρόλορ) ελεγκτής, ревизор (ρεβιζόρ) ελεγκτής, контрола (κοντρόλα) έλεγχος, 
ревизија (ρεβιζίγια) έλεγχος, слобода (σλόμποντα) ελευθερία, слон (σλον) ελέφας, 
маслинка (μασλίνκα) ελιά (καρπός), спирала (σπιράλα) έλικας, хеликоптер 
(χελικόπτερ) ελικόπτερο, еликсир (ελιξίρ) ελιξήριο, μαντζούνι, чир (τσιρ) έλκος, 
атрактивно (ατρακτίβνο) ελκυστικά, дефицит (ντέφιτσιτ) έλλειμμα, Грк (Γκρκ) 
Έλληνας, грчки (γκρτσκι) Ελληνικός, атракција (ατρακτσίγια) έλξη, маларија 
(μαλάριγια) ελονοσία, блато (μπλάτο) έλος, λάσπη, βόρβορος, грб (γκρμπ) 
έμβλημα, οικόσημο, ембрион (έμπριον) έμβρυον, упорност (ουπόρνοστ) εμμονή, 
упорен (ουπόρεν) έμμονος, страст (στραστ) εμπάθεια, опит (όπιτ) εμπειρία, 
πείραμα, експерт (έξπερτ) εμπειρογνώμων, вешт (βεστ) έμπειρος, επιδέξιος, стока 
(στόκα) εμπόρευμα, ζώα, κτήνη, артикл (αρτίκλ) εμπόρευμα, προϊόν, напред 
(ναπρέντ) εμπρός, појава (πογιάβα) εμφάνιση, пломба (πλόμπα) έμφραγμα, 
έμφραξη, σφράγισμα, преграда (πρεγκράντα) έμφραγμα, χώρισμα, алтернација 
(αλτερνατσίγια) εναλλαγή, алтернатива (αλτερνατίβα) εναλλαγή, επιλογή, 
алтернативно (αλτερνατίβνο) εναλλακτικώς, алтернативан (αλτερνατίβαν) 
εναλλασόμενος, εναλλακτικός, против (πρότιβ) εναντίον, добродетелен 
(ντομπροντέτελεν) ενάρετος, индикација (ινντικάτσιγια) ένδειξη, славно (σλάβνο) 
ένδοξα, ενδόξως, заседа (ζάσεντα) ενέδρα, енергија (ενεργκίγια) ενέργεια, акција 
(άκτσια) ενέργεια, πράξη, активност (ακτίβνοστ) ενεργητικότητα, залог (ζαλόγκ) 
ενέχυρο, помнење (πομνένιε) ενθύμηση, девет (ντέβετ) εννιά, вина (βίνα) ενοχή, 
таксена марка (τάκσενα μάρκα) ένσημο, инстинкт (ίνστινκτ) ένστικτο, 
инкорпорација (ινκορποράτσιγια) ενσωμάτωση, црево (τσρέβο) έντερο, заповед 
(ζάποβεντ) ένταλμα, εντολή, διαταγή, интензивно (ιντενζίβνο) εντατικώς, наредба 
(ναρέντμπα) εντολή, мандатор (μαντάτορ) εντολοδόχος, инсект (ίνσεκτ) έντομο, 
масажа (μασάζα) εντριβή, откуп (οτκούπ) εξαγορά, извоз (ιζβόζ) εξαγωγή, 
братучед (μπράτουτσεντ) εξάδελφος, вентилатор (βεντιλάτορ) εξαεριστήρας, 
принуда (πρινούντα) εξαναγκασμός, зависност (ζαβίσνοστ) εξάρτηση, пракса 
(πράκσα) εξάσκηση, естрада (εστράντα) εξέδρα, развој (ραζβόγι) εξέλιξη, 
еволуција (εβολούτσιγια) εξέλιξη, испит (ισπίτ) εξέταση, шест (σεστ) έξι, έξ, 
откривање (οτκριβάνιε) εξιχνίαση, неутрализација (νεουτραλιζάτσιγια) 
εξουδετέρωση, власт (βλαστ) εξουσία, сила (σίλα) εξουσία, δύναμη, расколник 
(ρασκόλνικ) εξωμότης, балкон (μπαλκόν) εξώστης, корица (κορίτσα) εξώφυλλο, 
празник (πράζνικ) εορτή, професија (προφέσιγια) επάγγελμα, награда (ναγκράντα) 
έπαθλο, просјак (πρόσγιακ) επαίτης, последица (ποσλέντιτσα) επακολούθημα, 
συνέπεια, крепост (κρέποστ) έπαλξη, δύναμη, револуција (ρεβολούτσιγια) 
επανάσταση, провинција (προβίντσιγια) επαρχία, епархија (επαρχίγια) επαρχία, 
контакт (κόντακτ) επαφή, допир (ντοπίρ) επαφή, брз (μπρζ) επείγων, βιαστικός, 
инцидент (ίντσιντεντ) επεισόδιο, епизода (επιζόντα) επεισόδιο, интервенција 
(ιντερβέντσιγια) επέμβαση, мешање (μεσάνιε) επέμβαση, инвестиција 
(ινβεστίτσιγια) επένδυση, годишнина (γκοντίσνινα) επέτειος, акламација 
(ακλαματσίγια) επευφημία, на (να) επί, натпис (νάτπις) επιγραφή, вешт (βεστ) 
επιδέξιος, вештина (βέστινα) επιδεξιότητα, поправка (ποπράβκα) επιδιόρθωση, 
ремонт (ρεμόντ) επιδιόρθωση, десерт (ντεσέρτ) επιδόρπιο, агресор (αγκρέσορ) 
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επιδρομέας, напад (ναπάντ) επίθεση, презиме (πρεζίμε) επίθετο επώνυμο, 
преглед (πρεγκλέντ) επιθεώρηση, инспектор (ινσπέκτορ) επιθεωρητής, 
комуникација (κομουνικάτσιγια) επικοινωνία, критика (κρίτικα) επίκριση, критичар 
(κρίτιτσαρ) επικριτής, избор (ιζμπόρ) επιλογή, селекција (σελέκτσιγια) επιλογή, 
асистент (ασιστέντ) επιμελητής, ниво (νίβο) επίπεδο, планиметрија (πλανιμετρίγια) 
επιπεδομετρία, укор (ουκόρ) επίπληξη, површност (ποβρσνοστ) επιπολαιότητα, 
наука (νάουκα) επιστήμη, писмо (πίσμο) επιστολή, муштикла (μουστίκλα) 
επιστόμιο, μικρή πίπα, мобилизација (μομπιλιζάτσιγα) επιστράτευση, чек (τσεκ) 
επιταγή, реквизиција (ρεκβιζίτσιγια) επίταξη, надгробен (ναντγκρόμπεν) επιτάφιος, 
штаб (σταμπ) επιτελείο, способност (σποσόμπνοστ) επιτηδειότητα, ικανότητα, 
намерно (ναμέρνο) επίτηδες, σκοπίμως, комисија (κομίσιγια) επιτροπή, комитет 
(κομιτέτ) επιτροπή, успех (ουσπέχ) επιτυχία, ευδοκίμηση, аргумент (άργκουμεντ) 
επιχείρημα, операција (οπεράτσιγια) επιχείρηση (στρατιωτ., κτλ.), донација 
(ντονάτσιγια) επιχορήγηση, насип (νάσιπ) επιχωμάτωση, сезона (σεζόνα) εποχή, 
аматер (αματέρ) ερασιτέχνης, аматерски (αματέρσκι) ερασιτεχνικός, љубовник 
(λιουμπόβνικ) εραστής, инструмент (ίνστρουμεντ) εργαλείο, труд (τρουντ) εργασία, 
κόπος, μόχθος, лабораторија (λαμπορατόριγια) εργαστήριο, производ (προϊζβόντ) 
έργο, προϊόν, дело (ντέλο) έργο, фабрика (φάμπρικα) εργοστάσιο, иследник 
(ισλέντνικ) ερευνητής, ανακριτής, напуштен (ναπούστεν) έρημος, црвен (τσρβεν) 
ερυθρός, анкета (ανκέτα) ερωτηματολόγιο, δημοσκόπηση, приход (πριχόντ) έσοδο, 
дом (ντομ) εστία, οικία, пир (πιρ) εστίαση, συμπόσιο, γιορτή, ресторан (ρεστοράν) 
εστιατόριο, ти (τι) εσύ, компанија (κομπανίγια) εταιρεία, фирма (φίρμα) εταιρεία, 
алманах (αλμανάχ) ετήσιο περιοδικό, ημεροδείκτης, духовит (ντουχόβιτ) 
ετοιμόλογος, готов (γκότοβ) έτοιμος, готовност (γκοτόβνοστ) ετοιμότητα, година 
(γκόντινα) έτος, пресуда (πρεσούντα) ετυμηγορία, учтивост (ουτστίβνοστ) ευγένεια, 
учтив (ούτστιβ) ευγενής, права линија (πράβα λίνιγια) ευθεία, одговорност 
(οντγκοβόρνοστ) ευθύνη, агилност (αγκίλνοστ) ευκινησία, δραστηριότητα, агилно 
(αγκίλνο) ευκίνητα, δραστήρια, благословен (μπλαγκοσλόβεν) ευλογημένος, 
благослов (μπλαγκοσλόβ) ευλογία, послушност (ποσλούσνοστ) ευπείθεια, 
богатство (μπογκάτστβο) ευπορία, богат (μπόγκατ) εύπορος, изум (ιζούμ) 
ευρεσιτεχνία, каталог (κάταλογκ) ευρετήριο, индекс (ίνντεξ) ευρετήριο, широк 
(σίροκ) ευρύς, ширина (σίρινα) ευρυχωρία, простран (πρόστραν) ευρύχωρος, 
здрав (ζντραβ) εύρωστος, постојаност (ποστγιάνοστ) ευστάθεια, уживање 
(ουζιβάνιε) ευφροσύνη, будност (μπούντνοστ) ευφυία, молитва (μολίτβα) ευχή, 
монтер (μοντέρ) εφαρμοστής, резерва (ρεζέρβα) εφεδρεία, апелација 
(απελατσίγια) έφεση, пубертет (πουμπερτέτ) εφηβεία, кошмар (κοσμάρ) εφιάλτης, 
весник (βέσνικ) εφημερίδα, κήρυκας, провизија (προβίζιγια) εφόδιο, инспекција 
(ινσπέκτσιγια) εφορία, змија отровница (ζμίγια οτρόβιτσα) έχιδνα, οχιά, 
вртоглавица (βρτογκλάβιτσα) ζάλη, шунка (σούνκα) ζαμπόν, коцка (κότσκα) ζάρι, 
срна (σρνα) ζαρκάδι, сафир (σαφίρ) ζαφείρι, зебра (ζέμπρα) ζέβρα, желатин 
(ζελατίν) ζελατίνη, зенит (ζενίτ) ζενίθ, топлина (τόπλινα) ζεστασιά, пар (παρ) 
ζευγάρι, орач (όρατσ) ζευγάς, љубомора (λιουμπομόρα) ζήλεια, завист (ζαβίστ) 
ζήλεια, љубоморан (λιουμπομόραν) ζηλιάρης, штета (στέτα) ζημία, проблем 
(πρόμπλεμ) ζήτημα, πρόβλημα, просјак (πρόσγιακ) ζητιάνος, џунгла (ντζούγκλα) 
ζούγκλα, инсект (ίνσεκτ) ζουζούνι, έντομο, сок (σοκ) ζουμί, зумбул (ζούμπουλ) 
ζουμπούλι, луд (λουντ) ζουρλός, вага (βάγκα) ζυγαριά, тежина (τέζινα) ζύγι, 
мерење (μερένιε) ζύγισμα, вагање (βαγκάνιε) ζύγισμα, пивница (πίβνιτσα) 
ζυθοπωλείο, пиво (πίβο) ζυθοπωλείο, тесто (τέστο) ζυμάρι, тестенина (τεστένινα) 
ζυμάρι, ферментација (φερμεντάτσιγια) ζύμωση, насликан (νασλίκαν) 
ζωγραφιστός, нацртан (νατσρταν) ζωγραφιστός, сликар (σλίκαρ) ζωγράφος, живот 
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(ζίβοτ) ζωή, жив (ζιβ) ζωηρός ζωντανός, животност (ζιβότνοστ) ζωηρότητα, чорба 
(τσόρμπα) ζωμός, супа (σούπα) ζωμός, појас (πόγιας) ζώνη, зона (ζόνα) ζώνη, 
живот (ζίβοτ) ζωντάνεια, зоологија (ζοολογκίγια) ζωολογία, зоолошки (ζοολόσκι) 
ζωολογικός, зоолог (ζοόλογκ) ζωολόγος, колан (κολάν) ζωστήρας, инсект (ίνσεκτ) 
ζωύφιο, или (ίλι) ή, пубертет (πουμπερτέτ) ήβη, младост (μλάντοστ) ήβη, принц 
(πριντς) ηγεμόνας, хегемонија (χεγκεμονίγια) ηγεμονία, лидер (λίντερ) ηγέτης, опат 
(όπατ) ηγούμενος, уживање (ουζιβάνιε) ηδονή, наслада (νασλάντα) ηδονή, морал 
(μόραλ) ηθική, дух (ντουχ) ηθικό, моралист (μοραλίστ) ηθικολόγος, моралан 
(μοράλαν) ηθικός, етички (ετίτσκι) ηθικός, глума (γκλούμα) ηθοποιία, нарав 
(νάραβ) ήθος, карактер (καράκτερ) ήθος, природа (πριρόντα) ήθος, електрицитет 
(ελεκτριτσιτέτ) ηλεκτρικό, електрода (ελεκτρόντα) ηλεκτρόδιο, електродинамика 
(ελεκτροντινάμικα) ηλεκτροδυναμική, електромотор (ελεκτρομότορ) 
ηλεκτροκινητήρας, електротехника (ελεκτροτέχνικα) ηλεκτρολογία, електролиза 
(ελεκτρολίζα) ηλεκτρόλυση, електромагнет (ελεκτρομαγκνέτ) ηλεκτρομαγνήτης, 
електрометар (ελεκτρομέταρ) ηλεκτρόμετρο, електронски (ελεκτρόνσκι) 
ηλεκτρονικός, електрон (έλεκτρον) ηλεκτρόνιο, идиот (ίντιοτ) ηλίθιος, глуп (γκλουπ) 
ηλίθιος, идиотизам (ιντιοτίζαμ) ηλιθιότητα, календар (καλένταρ) ημερολόγιο, 
дневник (ντνέβνικ) ημερολόγιο, дневница (ντνέβνιτσα) ημερομίσθιο, питом (πίτομ) 
ήμερος, κατοικίδιος, полубог (πολουμπόγκ) ημίθεος, мигрена (μιγκρένα) ημικρανία, 
полукруг (πολουκρούγκ) ημικύκλιο, хемисфера (χεμισφέρα) ημισφαίριο, узда 
(ούζντα) ηνίο, континент (κόντινεντ) ήπειρος, благ (μπλαγκ) ήπιος, благост 
(μπλάγκοστ) ηπιότητα, кроткост (κρότκοστ) ηπιότητα, мирно (μίρνο) ήρεμα, 
ηρέμως, тишина (τίσινα) ηρεμία ησυχία, мир (μιρ) ηρεμία ησυχία, херој (χερόγι) 
ήρωας, јунак (γιούνακ) ήρωας, херојски (χερογίσκι) ηρωικός, јуначки (γιουνάτσκι) 
ηρωικός, пораз (πόραζ) ήττα, вулкан (βουλκάν) ηφαίστειο, збучност (ζμπούτσνοστ) 
ηχηρότης, звук (ζβουκ) ήχος, јахта (γιάχτα) θαλαμηγός, кабина (καμπίνα) 
θαλαμίσκος, соба (σόμπα) θάλαμος, море (μόρε) θάλασσα, морски (μόρσκι) 
θαλασσινός, морска вода (μόρσκα βόντα) θαλασσόνερο, навигација (ναβιγκάτσια) 
θαλασσοπλοΐα, ναυσιπλοΐα, морска птица (μόρσκα πτίτσα) θαλασσοπούλι, морска 
бура (μόρσκα μπούρα) θαλασσοταραχή κτλ. 

Καταλάβατε κάτι εσείς από τις ανωτέρω Σερβικές λέξεις; Πώς; Τί; Δεν 
καταλάβατε τίποτε, δεν καταλαβαίνετε τίποτε; Μόνο της Ελληνικής προέλευσης 
λέξεις, αλλά από τις άλλες ούτε λέξη; Αυτές όλες είναι άγνωστες λέξεις για εσάς; 
Πολύ φυσικό. Είναι λέξεις άγνωστης γλώσσας για εσάς; Σας φαίνονται για Κινεζικά; 
Πολύ λογικό. Από πού ακριβώς είστε; Από την Φλώρινα; Την ιδιαίτερη πατρίδα μου; 
Μα καλά βρε συμπατριώτη, Έλληνας εσύ, Μακεδόνας από την αρχαία μας 
Λυγκηστίδα στην Άνω Μακεδονία και δεν μιλάς ‘’Μακεντόνσκι’’; Δεν μιλάς 
‘’Μακεδονικά’’; Αίσχος σου, ντροπή σου. Λοιπόν, πρέπει να γίνεις Μακεντόνετς. 
Αφού έτσι λέγεται ο Μακεδών, ο Μακεδόνας, στα Βουλγαροσερβικά. Επίσης, αυτά 
τα Βουλγαροσερβικά τα οποία ομιλούν οι Βαρδαρίτες, ΔΙΟΤΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣΕΡΒΙΚΑ 
ΕΙΝΑΙ, πρέπει να τα λες ‘’Μακεντόνσκι’’, ‘’Μακεδονικά’’ δηλαδή. Αφού έτσι τα λένε 
στα Σκόπια και την Βαρντάρσκα οι σφετεριστές και προπαγανδιστές. Πρέπει να 
γίνεις Σλάβος και να ομιλείς Βουλγαροσερβικά για να γίνεις Μακεδόνας, κατάλαβες; 
Τέτοιοι διάλογοι και τέτοιες απύθμενες ανοησίες μπορούν να προκύψουν, εάν 
κάποιος εσκεμμένως, ηθελημένως, από σκοπιμότητα, ή αθελήτως από άγνοια, 
πέφτει θύμα της βλακώδους Βαρδαρίτικης προπαγάνδας και αποδέχεται τη 
σχιζοφρενική μετονομασία τους. Οι Βαρδαρίτες, όμως, δεν είναι Μακεδόνες, διότι 
είναι, κυρίως, Σλάβοι και βεβαίως δεν ομιλούν Μακεδονικά, διότι αποδεικνύεται 
σαφέστατα ότι ομιλούν Βουλγαροσερβικά.   
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Οι ανωτέρω λέξεις έχουν κάποια φωνητική ή φθογγολογική συνάφεια με 
Μακεδονικές, δηλαδή με Ελληνικές λέξεις; Βεβαίως, βεβαιότατα όχι. Ασφαλώς, 
ασφαλέστατα όχι. Οι ανωτέρω λέξεις φαίνονται και ακούγονται και είναι όλες 
Σλαβικές λέξεις και μάλιστα ΣΕΡΒΙΚΕΣ. Από ένα ΣΕΡΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ λεξικό 
γράψαμε και τη σημασία τους. 

Αυτές τις ΣΕΡΒΙΚΕΣ λέξεις που είδατε, ακριβώς αυτές τις ίδιες ΣΕΡΒΙΚΕΣ 
λέξεις, με την ίδια σημασία, με την ίδια προφορά και με τον απολύτως ίδιο τρόπο 
γραφής, χωρίς διαφορά ούτε σε ένα л (λ) αντί љ (λι), οι Βαρδαρίτες, τις 
μετωνόμασαν και τις λένε Μακεδονικές! Τόση απίστευτη θρασύτητα. Με τόση και 
τέτοια θρασύτητα οι Βαρδαρίτες προσπαθούν να πείσουν όλο τον κόσμο ότι οι 
Μακεδόνες του Περδίκκα, του Αρχελάου, του Αργαίου, του Αμύντα, του Αερόπου, 
του Φιλίππου Β’ και άλλων τεσσάρων Φιλίππων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
άλλων τεσσάρων Αλεξάνδρων, ως και οι λοιποί Μακεδόνες και Μακεδόνισσες 
ομιλούσαν Σλαβικά και μάλιστα ΣΕΡΒΙΚΑ, μια γλώσσα δηλαδή που την εποχή 
εκείνη ήταν άγνωστη. Είναι δυνατόν να τους πιστέψει κάποιος που έχει διαβάσει 
έστω και λίγη Ιστορία; Πανηλίθιοι πάντως, πανύβλακες, αγράμματοι, άσχετοι, αδαείς, 
αμαθείς, απαίδευτοι, αντιιστόρητοι, ανιστόρητοι και ανισόρροποι, αλλά και προδότες, 
πάντοτε και παντού υπάρχουν. Εάν αυτοί θέλουν να αυτοξεφτιλίζονται, κανείς δεν 
μπορεί να τους εμποδίσει. Είναι καιρός, όμως, εμείς οι Έλληνες να τους το 
επισημαίνουμε αυτό και ιδιαιτέρως σε όσους θέλουν να λέγονται φίλοι και σύμμαχοί 
μας.  
            Παρακαλώ προσέξτε τώρα και τις κατωτέρω λέξεις. Δεν έχω γράψει τώρα 
την προφορά τους, διότι πιστεύω ότι την έχω γράψει σε αρκετές λέξεις. Έχω γράψει 
μόνο ΣΕΡΒΙΚΕΣ λέξεις και τη σημασία τους στην Ελληνική γλώσσα. Σας λέω εκ 
προοιμίου, όμως, ότι και ΟΛΕΣ τις κατωτέρω ΣΕΡΒΙΚΕΣ λέξεις τις 
χρησιμοποιούν ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ οι Βαρδαρίτες, αλλά και αυτές τις μετωνόμασαν 
σε Μακεδονικές! Προσέξτε λοιπόν: θαλερός зелен, θαλερός свеж, θαλπωρή 
топлина, θαμμένος закопан, θαμώνας (πελάτης) муштерија, θάνατος смрт, 
θαρραλέος храбар, θάρρος смелост, θάρρος храброст, θαύμα чудо, θάψιμο 
погреб, θέα поклед, θέατρο театар, θεία тетка, θέλγητρο шарм, θέμα предмет, 
θέμα тема, θεματικός тематски, θεμέλιο база, θεμέλιο, βάση, αρχή, основа, 
θεμελιωτής оснивач, θεολογία теологија, θεολόγος теолог, Θεός Бог, Θεοτόκος 
Богородица, θεότρελλος луд, θεραπευτήριο болница, θέρετρο, αρχοντικό σπίτι, 
βίλα вила, θερισμός жетва, θερμοδυναμική термодинамика, θερμοκρασία 
температура, θερμόμετρο термометар, θερμός (το) термос, θερμοσίφωνας 
бојлер, θερμότητα топлина, θέρος (καλοκαίρι) лето, θέση место, θέση позиција, 
θεσμός институција, θεωρείο трибина, θεωρείο галерија, θεωρία теорија, 
θέσπισμα наредба, θέσπισμα одлука, θετικισμός позитивност, θεωρείο галерија, 
θήκη футрола, θήκη кутија, θηλή, κόκκος, σπόρος, зрно, θηλυκός женски, 
θηριοτροφείο менажерија, θησαυρός богатство, θησαυροφυλάκειο благајна, 
θλάση (Ιατρ.) фрактура, θνησιμότητα смртност, θνητός смртен, θόλος купола, 
θολός, βρώμικος нечист, θολούρα, ασάφεια, нејасност, θούριος, εμβατήριο, марш, 
θρανίο клупа, θράσος дрскост, θρασύτητα дрскост, θρησκεία религија, 
θρησκευτικότητα религиозност, θριαμβευτής победник, θριαμβευτικός победнички, 
θρίαμβος триумф, θρίαμβος победа, θρόνος трон, θρύμμα парче, θρύλος 
легенда, θύελλα бура, θύελλα невреме, θύμα жртва, θυμητάρι, ενθύμιο, спомен, 
θυμός гнев, θυμός вес, θύρα врата, θυρωρός вратар, θυρωρός портир, θυσία 
жртва, θυσιαστήριο олтар, θώρι поглед, θωριά, όραση, вид, θωριά, όραση, тен, 
θωριά, όψη, изглед, ιατρική медицина, Ιατρικό ιστορικό анамнеза, ιατρικός 
медицински, ιατρός лекар, ιδανικό идеал, ιδανίκευση идеализација, ιδανικός 
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идеалан, ιδέα идеја, ιδεανισμός, ιδανισμός, идеализам, ιδεολογία идеологија, 
ιδιοκτησία сопственост, ιδιοκτήτης сопственик, ιδιόκτητος, ιδιωτικός, сопствен, 
ιδιόμορφος, ιδιαίτερος, својствен, ιδιορρυθμία оригиналност, ίδιος сопствен, 
ιδιοσυγκρασία темперамент, ιδιοσυγκρασία, φύση природа, ιδιοσυγκρασία, 
χαρακτήρας карактер, ιδιότητα својство, ιδίωμα идиом, ίδρυμα институт, ίδρυμα, 
ένωση здружење, ίδρυση основање, ιέραξ, γεράκι сокол, ιεραποστολή мисија, 
ιερόδουλος, πόρνη проститутка, ιεροκήρυκας проповедник, ιερόν храм, ιερόν 
светилиште, ιερόν, Άγιον Βήμα олтар, Ιησούς Исус, ικανότητα способност, 
ιλιγγιώδης вртоглав, ίλιγγος вртоглавица, ιμάντας каиш, ιμπεριαλισμός 
империјализам, ιμπρεσάριος импресарио, ιμπρεσσιονισμός импресионизам, ίνα 
влакно, ίνδαλμα илузија, ιός вирус, ιός отров, Ιούλιος Јули, Ιούνιος Јуни, ιππεύς 
коњаник, ιππικό коњица, ιπποδρόμιο хиподром, ιπποκόμος коњушар, 
ιπποπόταμος нилски коњ, ίππος коњ, ιππότης коњаник, ιππότης витез, ιπποτικός 
витешки, ιπποτισμός витештво, ισθμός (κανάλι) канал, ισθμός превлака, ίσια (ίσα) 
право, ίσιος прав, Ισλαμισμός ислам, ισόγειο партер, ισοζύγιο биланс, ιστορία 
историја, ιστορικό ιατρικό анамнеза, ισχνός, λεπτός слаб, ισχνότητα, αδυναμία 
слабост, ισχυρογνωμοσύνη тврдоглавост, ισχύς сила, Ιταλία Италија, Ιταλίδα 
Италијанка, ιτιά врба, ιχθυοπωλείο рибарница, ιχθύς риба, ιχνηλασία трагање, 
ιχνηλάτης трагач, ιχνογράφος цртач, ιώδιο јод, ιωνικός јонски, καβαλλαρία 
кавалерија, κάβος, μύτη нос, καγκελλάριος канцелар, κάγκελο ограда, κάδος, 
κουβάς кофа, κάδρο слика, καδρόνι, δοκός греда, καζάνι казан, καθαρά чисто, 
καθαρός чист, καθεστώς режим, καθηγητής професор, καθηγητής наставник, 
καθηγητικός професорски, καθηγήτρια професорка, καθηγήτρια наставница, 
καθρέφτης огледало, καθώς како, καϊμάκι кајмак, καινούργιος нов, καιρός време, 
κακία злоба, κακό зло, κακόμοιρος, καταραμένος клет, κακοπάθεια, καταστροφή, 
χαμός страдање, κακοποίηση, κακομεταχείρηση малтретирање, κακός лош, 
κακότροπος груб, κάκτος кактус, καλά (καλώς) добро, καλαθοσφαίριση кошарка, 
καλαισθησία естетика, καλάμι сламка, καλάμι трска, καλιακούδα врана, 
καλλιγραφία краснопис, καλλίδρομον, καλντερίμι, λιθόστρωμα калдрма, καλό (το) 
добро, καλόγρια (μοναχή) монахиња, καλοκαίρι лето, καλορίζικα, σωστά, έντιμα 
честито, καλορίζικος, τίμιος, ηθικός честит, καλός добар, καλπασμός галопирање, 
καλύβα колиба, καλώς добро, καμάκι харпун, κάμαρα соба, καμάρα, στοά, θόλος 
свод, καμάρι, περηφάνεια гордост, καμαριέρης собар, καμέλια камелија, καμήλα 
камила, καμηλοπάρδαλη жирафа, καμινάδα, τζάκι камин, καμιόνι камион, 
καμουφλάρισμα камуфлажа, καμπή (καμπύλη) завој, καμπή (καμπύλη) кривина, 
κάμποσος доста, κανάτα бокал, κανατάς, αγγειοπλάστης грнчар, κάνιστρο 
канистар, καννάβι, σχοινί коноп, καννίβαλος канибал, κανόνας правило, κανόνι 
топ, κανόνι, όπλο оружје, κανονισμός, Σύνταγμα устав, καντίνα кантина, καπάκι 
капак, καπέλλο, πηλήκιο шапка, καπετάνιος капетан, καπηλειό, ταβέρνα крчма, 
καπιταλισμός капитализам, καπνιά дим, κάπνισμα пушење, καπνιστής пушач, 
καπρίτσιο каприц, κάπως некако, καράτι карат, καρβουνιά, θρακιά жар, καρδιά 
срце, καρδιολογία кардиологија, καρκίνος рак, καρμπόν индиго, καρναβάλι 
карневал, καρπός плод, καρπούζι лубеница, καρποφορία плодност, κάρρο кола, 
κάρτα визит (карта), κάρτα карта, καρχαρίας ајкула, κάσα, κιβώτιο ковчег, κασέτα 
касета, κασκέτο качкет, κασμίρι кашмир, κασόνι, κάσα каса, κασσίτερος калај, 
κάστορας дабар, καταβόθρα, όλεθρος пропаст, καταβόθρα бездна, κάταγμα 
фрактура, καταγραφή регистрација, κατάθεση (Oικον.) депозит, καταιγίδα бура, 
κατακλυσμός потоп, κατακλυσμός катаклизма, κατακόμβη катакомба, κατακτητής 
окупатор, κατάλογος каталог, κατάλογος προϊόντων проспект, κατάλογος φαγητών 
мени, καταπακτή, καπάκι капак, κατάρα проклетство, καταραμένος проклет, 



24 

 

καταρράκτης водопад, κατάρρευση рушење, κατάρτι јарбол, κατασκεύασμα дело, 
κατασκεύασμα, δημιουργία творба, καταστατικό статут, καταστροφή катастрофа, 
κατάστρωμα палуба, κατάσχεση конфискација, κατάταξη сортирање, καταφρόνια 
презир, καταφύγιο, άσυλο прибежиште, κατάχρηση злоупотреба, καταχώριση 
регистрација, καταψήφιση гласање против, κατηγορία категорија, κατηγορούμενο 
атрибут, κάτι нешто, κατοπτρισμός одраз, κατοπτρισμός рефлексија, κάτοπτρο 
огледало, κατόρθωμα подвиг, κατοχή окупација, κατσίκα коза, κατώγειο, κελάρι 
подрум, κατώφλι праг, καύσωνας жега, καφέ (επίθ.) кафен, καφείνη кофеин, 
κάψουλα капсула, κέϊκ колач, κείμενο текст, κενό празнина, κενός, έρημος пуст, 
κένταυρος кентаур, κεντρικός централен, κεντρικός центар, κέντρο централа, 
κεραία антена, κεραμική керамика, κεραμικός керамички, κέρατο рог, κεραυνός 
гром, κέρβερος кербер, κέρδος профит, κερδοσκοπία шпекулација, κερδοσκόπος 
шпекулант, κέρμα, νόμισμα монета, κηπευτική, κηπουρική градинарство, κήπος 
градина, κηπουρός градинар, κεφάλαιο капитал, κεφαλαιοκρατία капитализам, 
κεφαλή глава, κεφαλόδεσμος марама, κεφάτος расположен, κεχρί просо, κήρυκας 
проповедник, κήτος кит, κηφήνας трут, κιάλι(α) дурбин, κιβωτός, κιβώτιο, μπαούλο 
ковчег, κιθάρα гитара, κιλό килограм, κιμωλία креда, Κίνα Кина, κίνδυνος 
опасност, κινέζος Кинез, κινηματογράφος кино, κινητήρας, μοτέρ мотор, κίνητρο 
мотив, κινίνη, κινίνο кинин, κιτρινάδα, ωχρότητα бледило, κλαδευτήρι, κόσσα, 
δρεπάνι коса, κλάμμα плач, κλαρίνο кларинет, κλασικισμός класицизам, κλειδαριά 
брава, κλειστός затворен, κληροδότημα тестамент, κληρονομία аманет, 
κληρονομικότητα наследност, κληρονόμος наследник, κλήση (π.χ. για βοήθεια) 
апел, κλινική клиника, κλοπιμαίος украден, κλώσιμο, κλώση предење, κογκρέσο 
конгрес, κοιλάδα долина, κοιλιά стомак, Κοινοβούλιο парламент, κοινωνιολογία 
социологија, κοινωνιολόγος социолог, κοινωνός, συμμέτοχος учесник, κοκαΐνη 
кокаин, κοκκινάδα руменило, κόκκινος црвен, κόκκος зрно, κολακεία ласкање, 
κόλλα лепило, κολλεκτιβισμός колективизам, κολοκύθα тиква, κολοσσός колос, 
κόμης гроф, κομήτης coмета, κομμάτι парче, κομμουνισμός комунизам, κομμωτής 
фризер, κομμώτρια фризерка, κομοδίνο комода, κομπλιμέντο комплимент, 
κομπολό(γ)ι бројаница, κομπόστα компот, κομψότητα елеганција, κονσέρβα 
конзерва, κον(τ)σέρτο концерт, κοντός краток, κοντός, κολοβός кус, κοπάδι стадо, 
κοπάδι јато, κοπέλα девојка, κοπέλα, νεαρά мома, κοπή сечење, κόπος труд, 
κόπος напор, κόπος замор, κόπτης (κόφτης) кројач, κόρακας гарван, κόρδα, ιμάς, 
χορδή струна, κορδόνι, σπάγγος кордон, κορμί, σώμα, κορμός тело, κορώνα 
круна, κόσκινο сито, κόσκινο решето, κόσμημα, στολίδι украс, κόσμημα накит, 
κοσμητική, αισθητική козметика, κοσμήτορας декан, κοσμικός светски, κοσμιότητα, 
σεμνότητα скромност, κοσμογραφία космографија, κόσμος свет, κόσμος (λαός) 
народ, κοστολόγιο, τιμοκατάλογος ценовник, κόστος вредност, κότα, όρνιθα 
кокошка, κοτέτσι, ορνιθώνας кокошарник, κοτόπουλο пиле, κότσυφας кос, 
κουβαλητής носач, κουβέντα разговор, κούκκος кукавица, κουκουνάρι шишарка, 
κουλός сакат, κουμπάρα кума, κουμπάρος кум, κουμπούρα, περίστροφο,  όπλο 
револвер, κουνιάδος девер, κουπόνι купон, κουράγιο смелост, κουραμπιές 
гурабија, κούραση замор, κουρέλι крпа, κούρεμα (ζώων) стрижење, κουρούνα 
врана, κουρσάρος гусар, κουρσάρος, πειρατής пират, κουρτίνα завеса, κουταμάρα 
глупост, κούτελο чело, κουτί кутија, κουτσομπόλα, φλύαρη алапача, κουφός глув, 
κούφωμα празнина, κόφινος, κοφίνι, κυψέλη кошница, κόψιμο, πατρόν крој, κράνος 
шлем, κράση, ιδιοσυγκρασία темперамент, κρασί, οίνος вино, κρατήρας кратер, 
κράτος држава, κραυγή, ουρλιαχτό крик, κρέας месо, κρεβάτι, κράββατος, φωλεά 
легло, κρέμα крем, κρέμα, καϊμάκι кајмак, κρεοπωλείο месарница, κρεοπώλης 
месар, κρίνο(ς) крин, κριτική критика, κροκόδειλος крокодил, κρότος, βοή, θόρυβος 
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шум, κρούσμα случај, κρούστα кора, κρυπτογράφημα, σύνθημα шифра, 
κρύσταλλο кристал, κρυφά, κρυφίως тајно, κρυφό, μυστικό тајна, κτηνίατρος 
ветеринар, κτηματίας, ιδιοκτήτης сопственик, κτηνοτροφία сточарство, 
κτηνοτρόφος сточар, κτίριο зграда, κτύπημα удар, κυβέρνηση влада, κυβερνητικός 
владин, κύβος коцка, κύβος куб, κυδωνιά, κυδώνι дуња, κύκλος круг, κύκλος 
циклус, κυκλοφορία циркулација, κυκλώνας циклон, κύλινδρος цилиндар, 
κυνήγημα, καταδίωξη гонење, κυνήγι лов, κυνικός циник, κυνισμός, αναίδεια, 
αδιαντροπιά бесрамност, κύπελλο, κουβάς канта, κυρία дама, κυριαρχία 
господарење, κυρίαρχος, αφέντης господар, κύριος господин, κυριότης, ιδιότητα 
сопственост, κυρτός, σκυφτός крив, κύστη циста, κυτταρίνη целулоза, κύτταρο 
клетка, κύων, σκυλί μικρό куче, κωμικοτραγωδία трагикомедија, κωμωδία 
комедија, κωπηλασία веслање, λάβα лава, λαβύρινθος лабиринт, λαβωματιά 
рана, λαγαρός, διαυγής, γάργαρος бистар, λαγαρός, καθαρός чист, λαγκάδι 
долина, λαγός див зајак, λάδι, λίπος масло, λάθος грешка, λάθρα тајно, λαίδη 
дама, λαϊκότητα, εθνικότητα народност, λαίμαργος, άπληστος алав, λαιμός грло, 
λαιμός врат, λάκκος јама, λακωνικός лаконски, λαλιά говор, λαλιά глас, λαμαρίνα 
лим, λαμπιόνι лампион, λαμπρότητα (λάμψη) сјај, λαογραφία фолклор, λαοκρατία 
народна власт, λαός народ, λαπάς, χυλός, πολτός каша, λαρδί сланина, λάρυγγας 
грло, λαρυγγίτις ларингитис, λαρυγγόφωνος грлен, λάσο ласо, λάστιχο гума, 
λάστιχο (καουτσούκ) каучук, λατινικός латински, λατομείο каменолом, λατρεία 
обожавање, λατρεία култ, λατρευτής поклоник, λατρευτός обожаван, λαχανοφαγία 
вегетаријанство, λέαινα лавица, λεβάντα лаванда, λεβέντης, ήρωας јунак, 
λεβεντιά храброст, λέβητας, καζάνι казан, λεβίθα, σκουλήκι глиста, λεβίθα, 
σκουλήκι црв, λεγεώνα легија, λεγεωνάριος легионар, λειβάδι, λιβάδι, λειμών 
ливада, λειτουργία служба, λειτουργία, εργασία работа, λεξικό речник, λέοντας, 
λέων, λιοντάρι лав, λεοπάρδαλη леопард, λεπίδα жилет, λέπρα лепра, 
λεπτομέρεια подробност, λεπτός, ισχνός, αδύνατος слаб, λεπτότητα, τρυφερότητα 
нежност, λεπτότητα, αδυναμία слабост, λέσχη клуб, λεύκανση белење, 
λευκόχρυσος платина, λεύκωμα (ιατρ.) албумин, λευτεριά слобода, λευχαιμία 
леукемија, λεωφόρος авенија, λεωφόρος булевар, λήθαργος летаргија, λήθη 
заборав, λήξη, τέρμα, τέλος крај, λησμονιά, αφηρημάδα заборавност, ληστεία 
грабеж, λιβάδι ливада, λιγνίτης лигнит, λιθόκτιστος, πέτρινος каменит, λίθος 
камен, λίθινος каменит, λίκνο колевка, λίμα, πριόνι пила, λιμάνι пристаниште, 
λιμός глад, λιμπρέτο либрета, λιμώδης глад, λιοντάρι лав, λιποθυμία несвестица, 
λιπόθυμος онесвестен, λίπος маст, λιποτάκτης дезертер, λίρα фунта, λίστα листа, 
λίτρο литар, λογάριθμος логаритам, λογική логика, λογικότητα разумност, 
λογοκρισία цензура, λογοκριτής цензор, λογομαχία, συζήτηση дискусија, λόγος 
говор, λόγος разговор, λογοτεχνία литература, λοίμωξη зараза, λοίμωξη, μόλυνση 
инфекција, λόξα, χαζομάρα, τρέλλα лудост, λοξός крив, λόρδος лорд, λοταρία 
лото, λουκούμι локум, λουλούδι цвет, λουρί (πλατύ) колан, λουρί ремен, λουρίδα, 
ταινία, κορδέλα лента, λούστρο, βερνίκι лак, λουτρό, μπάνιο бања, λόχος чета, 
λυγαριά, ιτιά врба, λύκειο гимназија, λύρα лира, λύση (λύσιμο) решење, λύσσα 
бес, λύτρα откуп, λωτός лотос, μα, λοιπόν, ε καλά но, μαγαζί продавница, 
μαγγανεία, μαγεία, μαγική δύναμη магија, μαγγάνι, πρέσσα преса, μαγγάνιο 
манган, μαγεία магија, μαγνήτης магнет, μαγνητισμός магнетизам, μάγος маг, 
μάγουλο образ, μάζα маса, μάθημα лекција, μαθηματικά математика, μαθηματικός 
математички, μαθημένος научен, μάθηση учење, μαθητής ученик, μαιευτήρας 
акушер, μαιευτήριο породилиште, μαιευτική акушерство, μαϊμού мајмун, Μάϊος 
Мај, μαΐστρος маестрал, μαΐστρος (ΒΔ άνεμος) северозапад, μακάριος блажен, 
μακαριότητα блаженство, μακαρίτης покојник, μακαρόνι макарони, Μακεδών 
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Македонец, Μακεδονία Македонија, Μακεδονικός Македонски, μακελλάρης, 
χασάπης касап, μακελλειό, κρεοπωλείο касапница, μακρoπρόθεσμα далекосежно, 
μάλαμα (χρυσός) злато, μαλλιά коса, μαμά, (μάνα) мама, μαμά (μάνα) мајка, 
μάμμη баба, μαμή акушерка, μαμούθ мамут, μανία манија, μανικιούρ маникир, 
μανιτάρι печурка, μανόμετρο манометар, μανούβρα маневар, μανταρίνι 
мандарина, μαντάρισμα, κουρέλι крпа, μαντατοφόρος гласник, μαντεία, πρόβλεψη, 
πρόγνωση прогнозирање, μαντεία, πρόβλεψη, πρόγνωση прогноза, μάντευμα 
гатање, μαντζούνι, ελιξίριο еликсир, μάντρα, στάβλος кошара, μαργαρίνη 
маргарин, μαργαριτάρι бисер, μάρκα марка, μάρκα знак, μαρκησία маркиза, 
μαρκήσιος маркиз, μάρκο (νόμισμα) марка, μάρμαρο мермер, μαρξισμός 
марксизам, μαρς марш, Μάρτιος Март, μάρτυρας сведок, μας (αντωνυμία) нас, 
μάσκα маска, μασόνος масон, μασσάζ масажа, μάστορας мајстор, μαστοριά 
мајсторија, μαστροπεία, μεσολάβηση посредништво, μάταια, ματαίως, άχρηστα 
напразно, μάτι око, ματιά поглед, μάτς меч, μαύρος црн, μαφία мафија, μαχαίρι 
нож, μαχαλάς, τετράγωνο кварт, μάχη битка, μάχη бој, μεγαλοδωρία, γενναιοδωρία 
штедрост, μεγαλομανία мегаломанија, μεγάλος, πελώριος, τεράστιος голем, 
μεγαλούργημα, κατόρθωμα подвиг, μεγαλοψυχία великодушност, μέγεθος, 
αναλογία размер, μέγιστον, ανώτατο όριο максимум, μέδουσα медуза, μέθη 
пијанство, μεθοδολογία методологија, μέθοδος метод, μεθυσμένος пијан, μέθυσος 
пијаница, μείον (Μαθημ.) минус, μειονέκτημα, ελάττωμα дефект, μελαγχολία 
меланхолија, μελάνι мастило, μελένιος меден, μελέτη учење, μέλι мед, μέλισσα 
пчела, μελισσοκομία пчеларство, μελισσοκόμος пчелар, μελιτζάνα (црн) 
патлиџан, μελόδραμα мелодрама, μελόπιττα медена пита, μελωδία мелодија, 
μεμβράνη мембрана, μεράκι, επιθυμία мерак, μερακλής мераклија, μεριά страна, 
μεριά, μέρος, τόπος место, μερίδα порција, μερικότης, ιδιομορφία особеност, 
μέρισμα, τοκομερίδιο дивиденда, μεροκαματιάρης надничар, μέρος место, μέση 
средина, μεσιακά, το ήμισυ половина, μεσιτεία посредништво, μεσίτης, 
μεσολαβητής посредник, μέσο средство, Μεσσίας Месија, Μεσσίας Спасител 
(Спаситељ), μεσουράνημα зенит, μετάβαση, επίσκεψη посета, μεταβολή измена, 
μεταβολή промена, μεταγραφή препис, μετάδοση, παράδοση предавање, 
μεταδότης предавател, μεταλλακτήρας алтернатор, μεταλλείο рудник, μετάλλευμα 
руда, μεταλλευτής рудар, μεταλλικός κρίκος, χαλκάς алка (άλκα), μετάλλινος 
металски, μέταλλο метал, μεταλλουργία металургија, μεταλλουργός, 
μεταλλωρύχος рудар, μεταλλουργός металург, μεταμόρφωση метаморфоза, 
μεταμφιεσμένος маскиран, μετανάστης емигрант, μεταξένιος свилен, μετάξι свила, 
μεταξοσκώληκας свилена буба, μεταξύ, στη μέση сред, μεταρρυθμιστής 
реформатор, μεταστροφή промена, μεταφορά превоз, μεταφορά транспорт, 
μετάφραση превод, μεταφυσική метафизика, μεταχείριση, χρήση употреба, 
μετεωρολογία метеорологија, μετεωρολόγος метеоролог, μετοχή акција, μέτοχος, 
συμμέτοχος учесник, μέτρημα мерење, μέτρια, μετρίως умерено, μετριοπάθεια 
умереност, μέτριος умерен, μέτρο мера, μέτωπο чело, μη, μην не, μηδέν нула, 
μήκος должина, μήνας месец, μηνιάτικο месечна плата, μηρυκαστικός преживар, 
μήτρα матрица, μητρικός мајчински, μητροπολίτης митрополит, μητρότητα 
мајчинство, μητρώο, ευρετήριο регистар, μηχανή машина, μηχάνημα апарат, 
μηχάνημα, μηχανισμός механизам, μηχανική механика, μηχανικός (επίθ.) 
механички, μηχανολόγος механичар, μηχανορραφία махинација, μηχανορράφος, 
δολοπλόκος интригант, μιαρός, βρώμικος нечист, μιγάς мулат, μιζέρια (αθλιότητα) 
мизерија, μικρόβιο микроб, μικροβιολογία микробиологија, μικροβιολόγος 
микробиолог, μικροθυμία малодушност, μικροοργανισμός микроорганизам, 
μικροπρέπεια, φαυλότητα подлост, μικροσκόπιο микроскоп, μικρόφωνο микрофон, 
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μίλημα, λόγος, ομιλία говор, μίλημα, λόγος, ομιλία говорење, μιλιούνι милион, 
μιμική, μίμηση мимика, μίξη, μίγμα смеса, μισαλλοδοξία нетолерантност, 
μισανθρωπία мизантропија, μισάνοικτος полуотворен, μισερός, ανάπηρος сакат, 
μισθός плата, μνήμα гроб, μνημείο споменик, μνήμη, νους, εξυπνάδα памет, 
μνημόσυνο, μνεία помен, μνησικακία злопамтило, μόδα мода, μοίρα судбина, 
μοίρα степен, μοιρολατρεία фатализам, μοιχεία прељуба, μομφή, μάλωμα прекор, 
μονάρχης монарх, μοναστήρι манастир, μονάχα (μόνο) само, μοναχή монахиња, 
μονάχος (μονήρης) сам, μοναχός, καλόγερος монах, μόνιμος, σταθερός постојан, 
μονόγραμμα монограм, μονογραφία монографија, μονοθεϊσμός монотеизам, 
μονόλογος монолог, μονομαχία двобој, μονομαχία дуел, μονοπώλιο монопол, 
μόνος сам, μονοτονία монотонија, μονότονος монотон, μοντέλο модел, 
μονωτήρας изолатор, μόριον молекул, μόριον честица, μορφασμός гримаса, 
μορφολογία морфологија, μορφή, όψη вид, μοσχάρι теле, μοτέρ мотор, 
μοτοποδήλατο, μηχανάκι мопед, μου (Αντωνυμία) ми, μουγγαμάρα немост, 
μουγγός нем, μουλάρι муле, μούμια мумија, μούρη, φυσιογνωμία физиономија, 
μούσα муза, μουσακάς мусака, μουσείο музеј, μουσελίνα муслин, μουσική музика, 
μούσκεμα, ούρηση мокрење, μουσμουλιά мушмула, μούστος шира, μουσουλμάνος 
муслиман, μούτρο лице, μοχθηρία злоба, μπαγιάτικος бајат, μπακάλικο 
бакалница, μπακίρι бакар, μπακλαβάς баклава, μπαλάντα балада, μπαλαρίνα 
балерина, μπαλέτο балет, μπαλκόνι балкон, μπαλόνι балон, μπαμπάκι памук, 
μπανάνα банана, μπάνιο (μπανιέρα) бања, μπάντα банда, μπάντα (ορχήστρα) 
оркестар, μπαρμπούνι барбун, μπαρούτι барут, μπαταρία батерија, μπετόν бетон, 
μπίρα пиво, μπιραρία пивница, μπισκότο бисквит, μπλοκ блок, μπλοκ, 
συμβολαιογράφος бележник, μπογιά (βαφή) боја, μπόγος бала, μπόλι (εμβόλιο) 
вакцина, μπόμπα (βόμβα) бомба, μπόρα бура, μπόσικος, χαλαρός лабав, μπότα 
чизма, μπουκέτο букет, μπουρίνι, κυκλώνας ураган, μπουρμπουλήθρα, φουσκάλα 
воден меур, μπούστος биста, μπούτι, μπούφος, ανόητος идиот, μηρός бут, 
μπράβο браво, μπριζόλα кременадла, μπροστά напред, μπρούντζος бронза, 
μυαλό, νόηση, λογική разум, μύγα мува, μυγδαλιά (μύγδαλο) бадем, μυθιστόρημα 
роман, μυθολογία митологија, μύθος мит, μύλος, νερόμυλος воденица, μυλωνάς 
воденичар, μυροπωλείο парфимерија, μυστήριο мистерија, μυστήριο, μυστικό 
тајна, μυστικισμός мистицизам, μύτη нос, μωαμεθανισμός мухамеданство, 
μωλωπισμός, θλάση контузија, μωρό, νεαρός момче, μωρία, ανοησία глупост, 
μωσαϊκό мозаик, ναός храм, ναός црква, νάρκη мина, νάρκισσος нарцис, 
νάρκωση наркоза, ναρκωτικό наркотик, ναυάγιο бродолом, ναυαρχείο 
адмиралитет, ναύαρχος адмирал, ναυσιπλοΐα навигација, ναύτης морнар, ναυτία 
морска болест, ναυτικό флота, ναυτικός морнар, ναυτικός, θαλασσινός (επίθ.) 
морски, ναυτοδικείο поморски суд, ναφθαλίνη нафталин, νέα, νεαρά, κοπέλλα 
девојка, νέα, νεαρά, νεάνις мома, νεκροθάφτης гробар, νεκροψία аутопсија, 
νέκρωση, σταμάτημα застој, νέκρωση, σβήσιμο замирање, νέκταρ нектар, 
νεοελληνικός новогрчки, νέος млад, νεοσύλεκτος регрут, νερό вода, νερόμυλος 
воденица, νεροχύτης лавабо, νέτος, καθαρός чист, νέτος, καθαρός нето, νεύμα, 
σήμα, ένδειξη знак, νευρικότητα (νεύρωση) нервоза, νέφος облак, νεφρός бубрег, 
νέφτι терпентин, νεωτεριστής иноватор, νηνεμία тишина, νηοπομπή конвој, νήσος 
(νησί) остров, νηστεία пост, νηστεία, πείνα глад, νηφάλιος трезвен, νηφαλιότητα 
трезвеност, νιαούρισμα мјаукање, νιάτα младост, νίκη победа, νικητήριος 
победнички, νικητής победник, νικοτίνη никотин, νισάφι, έλεος, ελεημοσύνη 
милост, νοημοσύνη интелигенција, νόηση интелект, νοθευτής, πλαστογράφος 
фалсификатор, νοίκι кирија, νοικοκυρά газдарица, νομά(δα)ς номад, νομαδικός 
номадски, νομαρχία округ, νομαρχία, περιφέρεια, περιοχή област, Νομική право, 
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νόμιμος законски, νόμιμος легален, νομιμότητα законитост, νομιμότητα легалност, 
νομιμοφροσύνη лојалност, νόμισμα монета, νόμισμα, παράς пара, νόμισμα 
κράτους валута, νομισματικός нумизматички, νομοθεσία законодавство, νόμος 
закон, νομός округ, νομοσχέδιο нацрт закон, νονός кум, νοοτροπία менталитет, 
амбуланта νοσηλευτήριο, νόσημα болест, νοσηρός нездрав, νοσοκόμα, αδελφή 
медицинска сестра, νοσοκομείο болница, νόσος болест, νοσταλγία носталгија, 
νότα нота, νότος југ, νουθεσία, δίδαγμα поука, νούμερο број, νους разум, νους ум, 
νους, νόηση, διάνοια интелект, ντεμπούτο, πρώτη εμφάνιση деби, ντιβάνι софа, 
ντολμάς με λάχανο сарма, ντουλάπα, ιματιοθήκη гардероба, ντουφέκι, τουφέκι, 
όπλο пушка, νύστα поспаност, νυσταλέος поспан, νύφη невеста, νωπός свеж, 
νωρίς рано, νωχέλεια индолентност, ξέβγαλμα испирање, ξεκίνημα старт, 
ξεκούραση одмор, ξενοδοχείο хотел, ξενώνας гостинска соба, ξέρα (ξηρασία) 
суша, ξερός сув, ξερός исушен, ξεσκέπαστος отворен, ξινίλα киселост, ξιφολόγχη 
бајонет, ξόρκι, όρκος заклетва, ξύλο дрво, ξυλουργός столар, ξυπνητήρι 
будилник, ξυπόλητος бос, ξύσιμο стругање, όαση оаза, οβίδα бомба, οβιδοβόλο, 
ολμοβόλο хаубица, όγδοος осми, όγκος обем, όγκος маса, όγκος (ιατρ.) тумор, 
όγκωμα, οίδημα оток, οδηγία, διάταγμα указ, οδηγός возач, οδηγός водич, 
οδοιπόρος, πεζός пешак, οδοντιατρική стоматологија, οδοντίατρος стоматолог, 
οδοντογλυφίδα чачкалица, οδός улица, οδυρμός плач, οθόνη екран, οικειότητα 
интимност, οικειότητα, στενότητα блискост, οικία дом, οικισμός колонизација, 
οικογένεια фамилија, οικοδομή зграда, οικοδόμηση, κτίσμα градење, οικονομία 
економија, ануитет οικονομικό χρεολύσιο, οικονομικός економски, οικόπεδο плац, 
οικόσημο грб, οικοτροφείο пансион, οικουμένη свет, οικτρός, καταραμένος клет, 
οινόπνευμα алкохол, οινόπνευμα, αλκοόλ шпиритус, οινοποιός винар, οινοπωλείο 
крчма, οίνος вино, οκτάβα октава, όλεθρος катастрофа, ολιγαρχία олигархија, 
ολιγόλογος, λακωνικός лаконски, ολιγοψυχία, μικροψυχία малодушност, ολιγωρία, 
αμέλεια немарност, ολλανδικός холандски, ολοέν(α), συνεχώς постојано, 
ολοζώντανος жив, ολότητα, ολοκλήρωμα целокупност, ολυμπιάδα олимпијада, 
ομάδα група, ομελέτα омлет, ομιλητής, παρουσιαστής, ρήτορας говорник, ομιλία 
говор, ομιλία, αγόρευση, λόγος беседа, ομίχλη магла, ομογένεια хомогеност, 
ομοιοκαταληξία рима, ομοιοκαταληξία стих, ομοιότητα сличност, ομοσπονδία 
федерација, όνειδος, ντροπή срам, όνομα име, ονομαστική номинатив, ονομαστός 
познат, ονοματεπώνυμο име и презиме, ονοματολογία терминологија, 
ονοματολογικός терминолошки, οντολογία онтологија, οντολογικός онтолошки, 
οξείδωση оксидација, οξείδιο оксид, οξύ киселина, οξύς остар, οπερέτα оперета, 
οπλή копито, οπλίτης (наоружан) војник, όπλο оружје, οπλοστάσιο арсенал, 
οπτική оптика, όπως, πως, πόσο како, οραγγουτάγγος орангутан, οραματισμός 
халуцинација, όραση вид, οργανικός органски, οργανισμός организам, όργανο 
орган, όργανο инструмент, οργάνωση организација, οργανωτής организатор, 
οργασμός оргазам, οργή, θυμός гнев, όργωμα орање, ορειβασία планинарење, 
ορειβάτης планинар, ορειβατικός планинарски, ορεινός планински, ορείχαλκος 
бронза, ορεκτικό, απεριτίφ аперитив, όρεξη апетит, ορθογραφία правопис, 
ορθοδοξία православие, ορθόδοξος православен, ορθοπεδεία, ορθοπεδική 
ортопедија, ορθοπεδικός ортопед, ορίζοντας хоризонт, οριζοντίωση 
хоризонталност, όριο граница, όριο лимит, όρκος заклетва, ορμέμφυτο, ένστικτο 
инстинкт, ορμόνη хормон, όρμος залив, όρνιθα кокошка, ορνιθολογία 
орнитологија, ορολογία терминологија, όρος термин, όρος (βουνό) планина, όρος 
(ο) услов, ορός (Ιατρική) серум, οροφή таван, ορτανσία хортензија, όρυγμα јама, 
ορυκτό минерал, ορυκτολογία минерологија, ορυχείο рудник, ορχήστρα оркестар, 
οσφυαλγία лумбаго, ουδετερότητα неутралност, ουλαμός, διμοιρία вод, ουλή 
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белег, ουμανισμός (ανθρωπισμός) хуманизам, ουρανός небо, ούρηση мокрење, 
ούρλιαγμα (ουρλιαχτό) урлање, ουρολογία урологија, ουσία суштина, όφελος 
корист, οφθαλμός око, όχημα возило, όχθη, ύψωμα брег, όχι не, οχιά змија, όψη, 
πρόσωπο лице, όψη, πρόσοψη фасада, παγερός леден, παγετός, παγωνιά студ, 
παγετός мраз, πάγιος, συμπαγής, σκληρός тврд, πάγκος καταστήματος тезга, 
πάγκος клупа, παγώνι паун, παγωτό сладолед, πάθημα, συμφορά беда, παθητικό, 
παθητ. φωνή пасив, παθητικότητα пасивност, παθολογία патологија, παθολογικός 
патолошки, παθολόγος патолог, παθολόγος интернист, πάθος страст, πάθος, 
αρρώστεια болест, παιγνίδι играчка, παιδαγωγική педагогија, παιδαγωγός 
педагог, παιδί, τέκνο дете, παιδί, τέκνο чедо, παιδιά деца, παιδίατρος педијатар, 
παίκτης играч, παίξιμο играње, παιχνίδι игра, παιχνίδι παιδικό играчка, πακέτο 
пакет, παλαβομάρα, ανοησία лудост, παλαίμαχος ветеран, παλαιοντολογία 
палеонтологија, παλαιοντολόγος палеонтолог, παλαιοπώλης антиквар, παλαιός 
стар, παλάτι палата, πάλη борба, παλιάτσος кловн, παλινόρθωση обнова, 
παλληκάρι, ήρωας јунак, παλληκαριά, τόλμη, θάρρος смелост, παλληκαρίσιος, 
γενναίος храбар, παλίρροια, εισροή прилив, παμπάλαιος престар, πάμπλουτος 
пребогат, Παναγία Богородица, πανάδα пега, πανεπιστημιακός универзитетски, 
πανεπιστήμιο универзитет, πανθεϊσμός пантеизам, πανικός паника, πανόραμα 
панорама, παντομίμα пантомима, παντόφλα папуча, πάνω горе, παξιμάδι двопек, 
παπαδιά попадија, Πάπας Папа, παπάς поп, πάπια патка, πάπλωμα јорган, 
πάπυρος папирус, παραβάν параван, παραβολή (Μαθημ.), σύγκριση парабола, 
παράγοντας фактор, παράγραφος параграф, παραγωγή продукција, 
παραγωγικότητα продуктивност, παράδειγμα пример, παράδεισος рај, παράδοξο 
парадокс, παράδοση предавање, παράδοση υπό όρους капитулација, παραδοχή, 
αποδοχή примање, παραίσθηση халуцинација, παραίσθηση илузија, παραίτηση 
оставка, παραίτηση абдикација, παρακαταθήκη, απόθεμα резерва, παρακαταθήκη 
депозит, παράκληση молба, παρακμή декаденција, παραλαβή примање, 
παράλειψη пропуштање, παραλλαγή варијација, παραλλαγή варијанта, 
παράλογα, ανόητα апсурдно, παραλογισμός, ανοησία апсурдност, παράλυση 
парализа, παραμυθία, παρηγοριά утеха, παραπέτασμα завеса, παράπτωμα 
грешка, παράρτημα, συμπλήρωμα прилог, παράσιτο паразит, παραστάτης 
асистент, παράταξη ред, παράταξη (боен) строј, παραφίνη парафин, παράφραση 
парафраза, παράφρονας луд (човек), παραχαράκτης фалсификатор, 
παραχώρηση концесија, παρέα друштво, παρέκκλιση, λοξοδρόμηση аберација, 
παρέμβαση мешање, παρθένος (η) девица, παρκέ паркет, πάρκο парк, παροικία 
колонија, παρότρυνση, κίνητρο побуда, παρουσία присуство, παρουσιαστικό 
појава, παροχή давање, παρτίδα партија, παρωδία пародија, πάστα паста, 
παστερίωση пастеризација, παστουρμάς пастрма, πάτημα, κτύπημα από βάδισμα 
επί τόπου тапкање, πατητήρι преса, πάτος (πυθμένας, βάση) дно, πατριά, φυλή 
племе, πατριαρχείο патријаршија, πατριωτικός патриотски, πατριωτισμός 
патриотизам, πάτωμα под, παύση пауза, πάχνη слана, πέδιλο сандала, πεζικό 
пешадија, πεζογραφία проза, πεζοδρόμιο тротоар, πεζοναύτης морнар, 
πεζοπόρος пешак, πεθερά свекрва, πειθαρχία дисциплина, πείνα глад, πείραμα 
експеримент, πείραμα опит, πειρατεία пиратство, πειρατής пират, πειρατικός 
пиратски, πείσμα упорност, πειστήριο доказ, πελέκι (τσεκούρι) секира, πελεκάνος 
пеликан, πενήντα педесет, πενικιλίνη пеницилин, πένταθλον пентатлон, πέντε 
пет, πεπόνι диња, πεπρωμένο судбина, πέρασμα коридор, περγαμηνή 
пергамент, περηφάνεια гордост, περήφανος горд, περιβάλλον средина, 
περιβάλλον околина, περιβολάρης, κηπουρός градинар, περιβολή, στολή 
униформа, περιβόλι, κήπος градина, περιγραφή опис, περιηγητής турист, 
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περικεφαλαία, κράνος στρατ/κό шлем, περίληψη резиме, περίμετρος опсег, 
περίοδος (ιατρική) период, περιορισμένος ограничен, περιοχή област, 
περιπατητής пешак, περιπέτεια перипетија, περιπέτεια, τόλμημα авантура, 
περιπολία патролирање, περίπολος патрола, περίπου приближно, περιπλάνηση, 
αλητεία скитање, περίπτωση случај, περισκόπιο перископ, περίσταση прилика, 
περίστροφο револвер, περιτροπή, αλλαγή промена, περιφέρεια периферија, 
περίφραση парафраза, περιφρόνηση презир, περιφρούρηση, υπεράσπιση 
заштита, περίχωρα околина, περούκα перика, πέστροφα пастрмка, πέταλο 
потковица, πέτρα камен, πετρέλαιο нафта, πετρώδης каменит, πετσί кожа, πεύκο 
бор, πέψη варење, πηγή извор, πήδημα скок, πηλός, άργιλος глина, πηρούνι, 
πιρούνι виљушка, πηχτός, πυκνός густ, πιάτο чинија, πιατέλα, γαβάθα голема 
чинија, πίθηκος мајмун, πιλάφι пилав, πιλότος пилот, πινακίδα таблица, πινέλο, 
βούρτσα четка, πισίνα базен, πίσσα катран, πίστη вера, πίστη религија, πιστικός, 
βοσκός пастир, πιστοποιητικό потврда, πιστότητα верност, πίστωση кредит, 
πιστωτής кредитор, πίσω назад, πίσω, ανάποδα обратно, πιτσίλισμα прскање, 
πίτ(τ)α пита, πιωμένος пијан, πλάκα плоча, πλάνη грешка, πλάνη, σφάλμα 
заблуда, πλανήτης планета, πλαστική пластика, πλαστικότητα пластичност, 
πλαστογράφος фалсификатор, πλάτανος платан, πλατίνα платина, πλάτος 
ширина, πλατύς широк, πλατωνικός платонски, πλειστηριασμός аукција, πλεκτός 
(πλεχτός) плетен, πλέξιμο плетење, πλευρό страна, πλευρό (ανατομία) ребро, 
πληγή рана, πλήθος мноштво, πλήθος маса, πλημμύρα поплава, πλήξη досада, 
πλήρης целост, πληροφορία информација, πλοηγός, πηδαλιούχος кормилар, 
πλοηγός пилот, πλοίαρχος капетан (од прв ранг), πλοίο брод, πλούτος (πλούτη) 
богатство, πνεύμα дух, πνεύμα, νους, διάνοια ум, πόδι нога, ποδοσφαιριστής 
фудбалер, ποδόσφαιρο фудбал, ποίηση поезија, ποιητικός поетски, ποίμνιο, 
κοπάδι стадо, ποινή казна, ποιότητα квалитет, πόλεμος војна, πολεμοφόδια 
муниција, πόλη град, πολιορκία опсада, πολιτεία држава, πολίτευμα режим, 
πολιτευτής политичар, πολιτική политика, πολιτικός политички, πολιτισμός 
цивилизација, πολιτισμός култура, πολιτογράφηση натурализација, πόλος пол, 
πολτός, χυλός каша, πολτός пире, πολυδωρία, γενναιοδωρία штедрост, 
πολυκλινική поликлиника, πολύπλοκος, πολυσύνθετος сложен, πολύπους полип, 
πολυτέλεια луксуз, πολυτέλεια раскош, πολυτεχνείο политехника, πολυτεχνικός 
политехнички, πόλωση поларизација, πόμολο квака, πόντος (θάλασσα) море, 
πόρισμα, αποτέλεσμα резултат, πορνεία проституција, πόρνη проститутка, πόρος 
& πλοίο брод, πόρος χρηματικός средство, πορσελάνη порцелан, πόρτα врата, 
πόρτα, πύλη порта, πορτιέρης вратар, πορτρέτο портрет, πορφύρα пурпур, 
ποτάμι река, ποτήρι чаша, πουλερικό (-ά) живина, πούλημα, πώληση продавање, 
πουλητής, πωλητής продавач, πουλί пиле, πούπουλο перо, πράγμα предмет, 
πραγματεία дисертација, πραγματοποίηση реализација, πρακτική практика, 
   πρακτικό, πρωτόκολλο протокол, πρακτικό, έγγραφο, πράξη акт, πράκτορας агент, 
πρακτορείο агенција, πράξη дело, πράξη, ενέργεια дејство, πρασινάδα зеленило, 
πράσινος зелен, πρέπει треба, πρέσσα, μαγγάνι преса, πρεσβεία амбасада, 
πρεσβευτής амбасадор, πρήξιμο оток, πρίγκιπας принц, πριγκίπισσα принцеза, 
πριόνι пила, πρίσμα призма, προ пред, προαίρεση, σκοπός, πρόθεση намера, 
προάσπιση заштита, προασπιστής, υπερασπιστής заштитник, προαύλιο, αυλή 
двор, πρόβα проба, προβάδισμα првенство, πρoβλεπτικότητα далековидост, 
πρόβλημα проблем, προβοσκίδα сурла, πρόγευμα, κοκτέϊλ закуска, πρόγνωση 
прогноза, προγυμναστής тренер, προεισαγωγή, πρόλογος предговор, πρόθεμα 
префикс, πρόθεση намера, πρόθεση (Γραμμ.), πρόταση предлог, προθεσμία рок, 
προθυμία спремност, πρόθυμος, έτοιμος готов, προίκα мираз, προϊόν производ, 
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προϊόν, είδος εμπορεύματος артикл, προϊστάμενος управник, προϊστάμενος шеф, 
προκάλυψη покривање, προκαταβολή, προπληρωμή претплата, προκαταβολή 
авансно плаќање авансно плаћање, προκάτοχος претходник, πρoκήρυξη, 
δήλωση изјава, πρόκληση провокација, προκοπή успех, προκυμαία кеј, 
προκυμαία, λιμάνι пристаниште, πρόληψη, δεισιδαιμονία предрасуда, πρόλογος 
предговор, προνόμιο привилегија, πρόξενος конзул, πρόξενος, ένοχος, συνένοχος 
виновник, πρόοδος, ανάπτυξη прогрес, προοπτική перспектива, προπαγάνδα 
пропаганда, πρόπλασμα модел, προπληρωμή претплата, πρόποδες подножје, 
προπόνηση тренинг, προπονητής тренер, πρόποση здравица, προσαρμογέας, 
φις-ταυ адаптер, προσαρμογή, εφαρμογή адаптација, προσάρτημα, παράρτημα 
прилог, προσάρτημα анекс, προσάρτηση анексија, προσευχή молитва, προσθήκη, 
προμήθεια набавка, πρόσκαιρος привремен, πρόσκομμα, μπάρα, δοκάρι пречка, 
προσκυνητής поклоник, πρόσληψη примање, πρόσοδος приход, πρόσοψη 
фасада, πρόσοψη лице, προσταγή заповед, προσταγή, εντολή наредба, 
πρόσταγμα, διαταγή команда, πρόστιμο казна, πρόστυχος, χυδαίος прост, 
προσφορά, πρόθεση, πρόταση предлог, προσωπείο маска, προσωπιδοφόρος 
маскиран, προσωπικό персонал, προσωπικότητα личност, πρόσωπο лице, 
προσωπογραφία портрет, προσωρινός привремен, πρόταση предлог, 
προτεκτοράτο протекторат, προτεραιότητα приоритет, προτεστάντης протестант, 
προτομή биста, πρότυπο модел, προϋπολογισμός буџет, προφήτης пророк, 
πρόχωμα насип, πρύμνη крма, πρυτανείο ректорат, πρύτανης ректор, πρώτα 
прво, πρωτάθλημα првенство, πρωτάθλημα шампионат, πρωταθλητής шампион, 
πρωτοβουλία иницијатива, πρωτόκολλο протокол, πρωτόκολλο регистар, 
πρωτομαγιά Први мај, πρωτόπλασμα протоплазма, πρωτοπορεία авангарда, 
πρωτοπόρος предводник, πρωτότυπο, αυθεντικό оригинал, πρωτότυπο, αυθεντικό 
прототип, πρωτοχρονιά Нова Година, πρωτοχρονιάτικος новогодишен, πταίσμα, 
σφάλμα, ελάττωμα грешка, πτηνό птица, πτυχίο диплома, πτώμα, κορμός труп, 
πτώση (Γραμματική) падеж, πυγμάχος боксер, πυθμένας дно, πυκνός густ, 
πυκνότητα густина, πυκνωτής кондензатор, πυξίδα компас, πύο гној, πυραμίδα 
пирамида, πύραυλος ракета, πυργίσκος мала кула, πύργος кула, πυρετός 
температура, πυρίτις барут, πυρκαγιά пожар, πυροβολαρχία батерија, 
πυροβολικό артиљерија, πυρομαχικά муниција, πωλητής продавач, πώς 
(επίρρημα) како, ραβ(β)ίνος рабин, ράβδος мотка, ραγάδα, ράγισμα пукотина, 
ραγδαίος брз, ραγδαιότητα, ταχύτητα брзина, ραδιενέργεια радиоактивност, 
ραδιοθεραπεία радиотерапија, ραδιοφωνικός σταθμός радиостаница, ραδιόφωνο 
радио, ρακί ракија, ράκος крпа, ράντισμα прскање, ράπτης (ράφτης) кројач, ράσο 
мантија, ράτσα раса, ράτσα генерација, ρατσισμός, φυλετισμός расизам, ράφι 
полица, ραχίτις рахитис, ραψωδία рапсодија, ρεαλισμός реализам, ρεβίθι наут, 
ρεζέρβα резерва, ρεζίλι срамота, ρεκλάμα реклама, ρεκόρ рекорд, ρεμούλα, 
αρπαγή гравеж, ρεπόρτερ репотер, ρετσίνι, ρητίνη смола, ρεύμα струја, 
ρευστότητα течност, ρήμα глагол, ρήτορας говорник, ρήτορας беседник, ρήτορας, 
ρήτωρ ретор, ρήτορας, ομιλητής оратор, ρητορική говорништво, ρητορική 
беседништво, ρητορική, ρητορεία  реторика, ρήτρα клаузула, ρήτρα, όρος услов, 
ρητώς, κατηγορηματικώς категорично, ρίγα (γεωμ.) линија, ρίγανη оригано, ρίζα 
корен, ριζικό, μοίρα, πεπρωμένο судбина, ριζικός коренит, ρίμα, ομοιοκαταληξία 
рима, ρίνη, πριόνι, ρινί, ρήνα пила, ρολογάς часовничар, ρολόϊ  часовник, ρόλος 
улога, ρόμβος ромб, ροπή склоност, ροπή, τάση тенденција, ρούβλι рубља, 
ρουθούνι носница, ρουκέττα ракета, ρούμι рум, ρυζόγαλο сутлијаш, ρυθμός 
ритам, ρυθμός темпо, ρυπαρός нечист, ρυπαρότης, φαυλότητα подлост, ρώγα, 
ρόγα, κόκκος зрно, ρωμαλεότης, δύναμη сила, ρωμαλεότης жилавост, Pώμη (η 
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πόλη) Рим, Ρωμιός (Έλληνας) Грк, Ρωσσία Русија, ρωσσικός руски, 
σαββατοκύριακο викенд, σαγόνι брада, σαδισμός садизам, σαιζόν сезона, σαΐτα 
стрела, σακάκι сако, σακάτης, ανάπηρος инвалид, σάκος торба, σάλα сала, 
σαλάμι салама, σαλαμούρα саламура, σαλάτα салата, σάλι шал, σαλόνι салон, 
σάλπιγγα, τρομπέτα труба, σαλπιγκτής трубач, σάλτο скок, σάλτσα сос, σαμάρι 
(σάγμα) самар, σαμάρωμα самарење, σαμποτάζ саботажа, σανδάλι сандала, 
σανό(ς) сено, σάντουιτς сендвич, σαξόφωνο саксофон, σαπουνάδα сапуница, 
σαπουνάδα, αφρός пена, σαπούνι сапун, σαπούνισμα сапунење, σάπφειρος 
сафир, σαράκι, σκουλήκι црв, σαρίκι турбан, σάρκα тело, σαρκασμός сарказам, 
σάρπα, σάλι шал, σάρωμα, σκούπισμα метење, σατανάς сатана, σατανικός 
сатански, σάτιρα сатира, σαφής, καθαρός чист, σάχης шах, σαχλαμάρα глупост, 
σβέλτος, γρήγορος брз, σβέλτος пргав, σβελτοσύνη пргавост, σβελτοσύνη брзина, 
σβέρκος врат, σειρά ред, σειρά серија, σειρήνα сирена, σεισμικός сеизмички, 
σεισμολογία сеизмологија, σεισμολόγος сеизмолог, σεληνιασμός, επιληψία 
епилепсија, σελίδα страница, σέλλα седло, σελλάς, σελοποιός седлар, σέλλωμα 
седлање, σεμιγδάλι, σιμιγδάλι гриз, σεμνότητα скромност, σεξ, έρωτας секс, 
σερβιτόρος келнер, σερβίτσιο сервис, σήμα знак, σήμα значка, σήμα, σημάδι 
белег, σημαντικότητα важност, σημαντικός значајност, σημασιολογία, σημαντική 
семантика, σηματοδότηση сигнализација, σημείο сигнал, σήραγξ тунел, σήσαμος, 
σουσάμι сусам, σήστρον, σήττα, κόσκινο сито, σιγαλιά тишина, σίγουρα, βεβαίως, 
ασφαλώς сигурно, σιδεράδικο (σιδηρουργείο) ковачница, σίδερο железо, σίδερο 
пегла, σιδέρωμα пеглање, σιδηροδρομικός железнички, σιδηρόδρομος 
железница, σιδηρουργός ковач, σιλουέτα, σχήμα, φιγούρα фигура, σινεμά кино, 
σιρόπι сируп, σιταποθήκη, σιρός силос, σιταποθήκη, αμπάρι амбар, σιτάρι жито, 
σιφόνι сифон, σίφουνας, κυκλών, τυφώνας циклон, σιχαμάρα одвратност, σκάκι 
шах, σκάλισμα копање, σκαλιστήρι, τσάπα мотика, σκαλωσιά скеле, σκάνδαλο 
скандал, σκαρί, σχήμα фигура, σκάφη корито, σκαφτιάς копач, σκάψιμο копање, 
σκελετός скелет, σκέλος нога, σκεπή кров, σκεύος, εξάρτημα прибор, σκευωρία 
интрига, σκηνή шатор, σκηνή сцена, σκηνογραφία сценографија, σκηνογράφος 
сценограф, σκηνοθέτης режисер, σκήπτρο скиптар, σκί скијање, σκιά сенка, 
σκιάχτρο страшило, σκίτσο скица, σκίτσο цртеж, σκιτσογράφος цртач, σκλαβιά 
ропство, σκλάβος роб, σκληρός тврд, σκληρός суров, σκληρός, σφοδρός, ισχυρός 
жесток, σκληρότητα суровост, σκοπιά, παρατηρητήριο караула, σκοπός цел, 
σκοπός, πρόφαση намера, σκορβούτο скорбут, σκόρπιος растурен, σκότωμα 
убиство, σκουλήκι црв, σκούπα метла, σκούφια, πηλήκιο шапка, σκύλα кучка, 
σκωληκοειδίτις апендицитис, σμάλτο емајл, σμαράγδι смарагд, σμέουρο малина, 
σμήνος рој, σμήνος, στρατιωτική μοίρα ескадрила, σμίλη длето, σμίξιμο, ανάμιξη 
мешање, σμπάρο, σφαίρα куршум, σμύριδα, γυαλόχαρτο, σμύρις шмиргла, 
σοβαρός, σπουδαίς важан, σοβαρότης, σπουδαιότης важност, σόδα сода, σόϊ род, 
σόϊ сој, σόϊ, ράτσα, φυλή раса, σοκάκι сокак, σοκολάτα чоколада, σόλο соло, 
σολωμός лосос, σονάτα соната, σοπράνο сопран, σοσιαλισμός социјализам, 
σουβλί, τρυπητήρι шило, σουλτάνος султан, σούπα супа, σουπιά сипа, σούρωμα, 
διύλιση филтрирање, σούρωμα цедење, σουσάμι сусам, σούσουρο шушкање, 
σουτζούκι суџук, σοφία мудрост, σοφός мудар, σοφός учен, σπάργανο, πάνα 
μωρού пелена, σπάνια ретко, σπανιότητα реткост, σπασμωδικός грчевит, 
σπατάλη расипништво, σπείρα (έλικα) спирала, σπέρμα сперма, σπέρμα, σπόρος 
семе, σπίθα искра, σπίτι, οικία дом, σπλήνα слезина, σπορ спорт, σπορέας сејач, 
σπουδαιότητα важност, σπουδασμένος образован, σπουδαστής студент, 
σπουδαστής ученик, σπουδή, μάθηση учење, σπυρί, κόκκος зрно, σταγονόμετρο 
пипета, στάδιον стадион, σταδιοδρομία кариера, σταθεροποίηση стабилизација, 
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σταθερότητα, επιμονή упорност, στάθμευση паркирање, στάθμη ниво, σταθμός 
станица, σταλαγμίτης сталагмит, σταλακτίτης сталактит, στάση, στασιμότητα 
застој, στασιμότης стагнација, στατιστική статистика, στατιστικός статистички, 
σταύλος, μαντρί, στάβλος обор, σταυρός крст, στάχυ σιταριού клас, στεγνός сув, 
στέγνωμα сушење, στείρωση стерилитет, στέμμα круна, στενογραφία 
стенографија, στενότητα, εγγύτητα блискост, στενότητα, οικειότητα интимност, 
στέππα степа, στερεομετρία стереометрија, στερεός, σκληρός тврд, στερλίνα 
стерлинг, στέρνα цистерна, στηθοσκόπιο стетоскоп, στήλη εφημερίδας колона, 
στήριγμα, βοήθεια потпора, στιβαρός, υγιής здрав, στίλβωμα полирање, στίχος 
стих, στοιχείο елемент, στοιχείο доказ, στοιχειό, φάντασμα дух, στοίχος, γραμμή, 
σειρά ред, στοίχος, γραμμή, σειρά линија, στόκος кит, στολή униформа, στολίδι 
украс, στόλος флота, στόμα уста, στόμφος помпезост, στουρνάρι кремен, στραβά, 
λοξά, πλάγια накриво, στραβομάρα слепило, στραβός крив, στράγγισμα цедење, 
στράγγισμα филтрирање, στραπάτσο, μοχθηρία, κακία пакост, στραπάτσο, ζημία 
штета, στράτα друм, στρατάρχης маршал, στράτευμα (στρατιά) војска, στράτευμα 
(στρατός) армија, στράτευση, στρατολογία, регрутација, στρατηγική стратегија, 
στρατηγός генерал, στρατιώτης војник, στρατοκράτης милитарист, στρατόπεδο 
(воен) логор логор, στρατόσφαιρα стратосфера, στρατώνας касарна, στροφή 
завој, στροφή ποιήματος строфа, στρυχνίνη стрихнин, στρώμα душек, στρώμα, 
σωρός αχύρων пласт, στρώμα, στρώση слој, στωικός стоички, συ, εσύ ти, 
συγγένεια сродство, συγκεντρωτισμός централизам, συγκλητικός сенаторски, 
συγκοινωνία комуникација, συγκρότημα група, συγκρότημα комплекс, σύγκρουση, 
καταστροφή катастрофа, σύγκρουση конфликт, συγύρισμα, τάξη уредност, 
συγχαρητήρια, χαιρετισμός поздрав, συγχορδία акорд, συναγερμός аларм, 
συζήτηση разговор, συζήτηση дискусија, συκιά смоква, σύκο смоква, συλλαβή 
слог, συλλαλητήριο демонстрација, συλλογή колекција, συμβάν, περιστατικό 
инцидент, σύμβαση, συμβόλαιο договор, σύμβαση, συμβόλαιο контракт, 
συμβιβασμός компромис, συμβολαιογράφος нотар, συμβολή принос, σύμβολο 
симбол, συμμετρία симетрија, συμπάθεια симпатија, συμπέρασμα извод, 
συμπίεση компресија, συμπιεστής компресор, συμπόσιο, πανδαισία банкет, 
συμπόσιο, εορτή гозба, σύμπτωμα симптом, σύμπτωμα, σημάδι белег, 
συμπύκνωση кондензација, συμφέρον корист, συμφέρει, βολεύει згодно, συμφορά, 
δυστυχία беда, σύμφορος, κατάλληλος згоден, σύμφωνo, συνθήκη (π.χ. μη 
επιθέσεως) пакт, συν, πλέον (Mαθημ.) плус, συναγωνισμός конкуренција, 
συνάδελφος колега, συναίσθημα, αίσθημα чувство, συνασπισμός, συμμαχία 
коалиција, συναυλία концерт, σύνδεσμος, όμιλος друштво, συνδιάλεξη разговор, 
συνδικαλισμός синдикализам, συνδικάτο синдикат, συνδρομή претплата, 
συνδρομητής претплатник, συνδρομητής абонент, συνέδριο конгрес, συνεισφορά, 
εισφορά принос, συνέντευξη интервју, συνέπεια последица, σύνεση мудрост, 
συνεταίρος партнер, συνεταίρος ортак, συνήγορος адвокат, συνήγορος, 
υπερασπιστής заштитник, συνήθεια навика, συνήθεια обичај, συνήθως обично, 
συνημμένος приложен, σύνθεση композиција, σύνθεση конструкиција, συνθέτης 
композитор, συνθήκες услови, συνθήκη конвенција, συνθηκολόγηση 
капитулација, σύνθημα сигнал, σύνθημα лозинка, συννεφιά наоблаченост, 
σύννεφο облак, συνοδεία, ακολουθία свита, συνοδεία, ακολουθία конвој, σύνοδος 
сесија, σύνοδος (Εκκλ. ) Синод, συνοικία, οικοδομικό τετράγωνο кварт, σύνολον 
збир, σύνολον сума, σύνολον, άθροισμα агрегација, συνομιλία (διάλογος) дијалог, 
συνομοσπονδία конфедерација, συνομοταξία класа, σύνορο граница, συνοχή 
кохезија, σύνοψη резиме, Σύνταγμα конституција, σύνταγμα (στρατ.) устав, 
συντάκτης редактор, σύνταξη пензија, σύνταξη, γραφείο συντακτών редакција, 
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συνταξιούχος пензионер, σύντεκνη, νονά, κουμπάρα кума, σύντεκνος кум, 
συντέλεια крај, συντεχνία, σωματείο корпорација, συντριβή кршење, συντροφιά 
друштво, συνωνυμία синонимност, σύρμα жица, συρτάρι фиока, συσκευή апарат, 
συσσώρευση акумулација, συσσωρευτής акумулатор, συστατικό компонента, 
σύστημα систем, σύφιλις сифилис, συχνά често, συχνός чест, συχνός, σταθερός, 
αμετάβλητος постојан, σφαίρα кугла, σφαίρα, περιοχή, περιφέρεια област, σφαίρα 
(περιοχή) сфера, σφαίρα όπλου куршум, σφαλιστός затворен, σφάλμα грешка, 
σφετερισμός узурпација, σφετεριστής узурпатор, σφήκα оса, σφήνα, πρόκα, καρφί 
клин, σφιχτός тврд, σφραγίδα печат, σφράγισμα, σφράγιση пломба, σφυγμός 
пулс, σφυρηλατημένος кован, σχεδία сплав, σχεδιάγραμμα (σχέδιο) план, 
σχεδιαστής цртач, σχέδιο нацрт, σχέση однос, σχετικά, σχετικώς односно, 
σχετικότητα релативност, σχήμα форма, σχολαστικότητα педантерија, σχολή 
факултет, σχολιαστής коментатор, σχόλιο коментар, σωθικά утроба, σώμα тело, 
σωματείο, ένωση εταιρειών корпорација, σώος, υγιής здрав, σωστά, κανονικά 
правилно, σωστά, πιστά верно, σωτηρία спас, σωφέρ, οδηγός αυτ/του шофер, 
ταβάνι (οροφή) таван, ταβέρνα таверна, ταβέρνα крчма, ταβερνιάρης крчмар, 
ταγματάρχης мајор, ταινία филм, ταινία, κορδέλα лента, τακτικά редовно, τακτικά, 
τακτικώς, συχνά често, τακτική тактика, τακτικός редовен, ταλαιπωρία, χαμός, 
καταστροφή страдање, ταμείο каса, ταμείο фонд, τάξη класа, τάξη ред, ταξί такси, 
ταξιαρχία бригада, ταξίμετρο таксиметар, ταξινόμηση сортирање, ταπεινός, 
ήσυχος, πράος смирен, ταπεινοσύνη, πραότητα, ηρεμία смиреност, 
ταπεινοφροσύνη скромност, ταπετσέρης тапетар, τάρανδος ирвас, ταράτσα 
тераса, ταραχοποιός, ταραξίας агитатор, τάση, κλίση ροπή тенденција, ταύρος 
бик, ταυτότητα лична карта, ταυτότητα, ομοιότητα идентичност, ταφή погреб, 
τάφος гроб, τάφρος ров, ταχυδρομείο пошта, ταχυδακτυλουργός илузионист, ταχύς 
брз, ταχύτητα брзина, ταψί тепсија, τεκμήριο доказ, τεκμήριο, εικασία, προϋπόθεση 
претпоставка, τέκνο, παιδί чедо, τέκνο дете, τελειόφοιτος апсолвент, τελετή 
обред, τελετή церемонија, τέλμα, λάσπη, βόρβορος блато, τέλος крај, τελωνείο 
царина, τελώνης цариник, τεμάχιο парче, τέμενος храм, τένις тенис, τενόρος 
тенор, τέντα шатор, τέρας чудовиште, τέρας, έκτρωμα изрод, τέτανος тетанус, 
Τετάρτη Среда, τετράγωνο (Μαθημ.) квадрат, τέχνη, εμπειρία искуство, τεχνική, 
τεχνολογία техника, τεχνικός технички, τεχνίτης техничар, τεχνολογία технологија, 
τεχνολογικός техмолошки, τεχνολόγος технолог, τέως, μπροστά, προ пред, τζάκι 
камин, τζάμι стакло,  τζάμπα, δωρεάν бесплатно, τζελατίνη, ζελατίνη желатин, 
τηγανητός пржен, τηγάνι тава, τηγανίτα, κρέπα палачинка, τηλεγραφία 
телеграфија, τηλέγραφος телеграф, τηλεπάθεια телепатија, τηλεσκόπιο телескоп, 
τηλεφωνικός телефонски, τηλέφωνο телефон, τήραγμα, ματιά, βλέμμα поглед, 
τίγρη, η тигрица,  τιμάριθμος, δείκτης индекс, τιμή цена, τιμοκατάλογος ценовник, 
τιμόνι, πηδάλιο кормило, τιμωρία казна, τίναγμα тресење, τίναγμα дрмање, τίποτα 
нешто, τίτλος наслов, τίτλος, επιγραφή натпис, τμήμα, μέρος сегмент, τμήμα, 
τομέας сектор, τμήμα секција, τοιχογραφία фреска, τοκογλυφία лихварство, 
τοκογλύφος лихвар, τοκομερίδιο дивиденда, τόκος камата, τόκος лихва, τόλμη 
смелост, τομάρι кожа, τομή, κόψιμο сечење, τόμος том, τόνος (ψάρι) туна, τόνος 
(1.000 κιλά) тон, τόνος, προφορά, ήχος акцент, τόνος, προφορά, ήχος тон, τόξο, 
αψίδα, θόλος свод,  τοπάζι топаз, τοπίο пејзаж, τοπογραφία топографија, 
τοπογράφος топограф, τόπος место, τόπος, μεριά, πλευρά страна, τορβάς, τσάντα 
торба, τορναδόρος стругар, τόρνος струг, τορπίλη торпедо, τόρνος струг, 
τουναντίον напротив, τουρισμός туризам, τουριστικός туристички, τουρκικός 
турски, Τούρκος Турчин, τουρσί турсија, τούρτα торта, τουφέκι пушка, τραγωδία 
трагедија, τρακτέρ трактор, τραμ трамвај, τρανότητα јасност, τράνταγμα тресење, 
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τράπεζα банка, τραύμα рана, τραχύς груб, τρεις (τρία) три, τρέλα лудост, τρελά 
лудо, τρελοκομείο лудница, τρελός луд, τρέξιμο трчање, τρικυμία олуја, τριφύλλι 
детелина, τρομερά страшно, τρομοκρατία тероризам, τρόμπα пумпа, τρομπέτα 
труба, τρομπόνι тромбон, τρόπαιο трофеј, τροπή промена, τροπικός тропски, 
τροπολογία, τροποποίηση амандман, τρόπος начин, τρόπος метод, τρούλος 
купола, τροφή храна, τροφοδοσία набавка, τρύπιος пробушен, τρυφερότητα 
нежност, τσαγιέρα чајник, τσάι чај, τσακάλι шакал, τσακμακόπετρα кремен, τσαμπί 
грозд, τσάντα торба, αγύρτης (τσαρλατάτος) шарлатан, τσάρος цар, τσεκούρι 
секира, Τσεχία Чешка, Τσέχος Чех, τσιγκέλι кука, τσιμουδιά тишина, τσοπάνης, 
βοσκός пастир, τσουκνίδα коприва, τυπικότητα типичност, τυπικότητα 
формалност, τυραννία тиранија, τύραννος тиранин, τύφλα слепило, τυφλός слеп, 
τύφος тифус, τυφώνας тајфун, τυχόν случајно, υαλοπίνακας стакло, υαλοπωλείο 
стакларница, υαλουργός стаклар, υγρασία влага, υγρό течност, υδάτινος воден, 
υδραγωγείο аквадукт, υδράργυρος жива, υδρόμυλος (νερόμυλος) воденица, 
υδροστατική хидростатика, υδατοφράκτης брана, ύδωρ (νερό) вода, υιός син, ύλη 
(υλικό) материјал, υλισμός материјализам, υλοποίηση материјализација, ύμνος 
химна, υπαινιγμός, νύξη алузија, υπακοή покорност, υπάλληλος службеник, 
υπεράσπιση заштита, υπεράσπιση одбрана, υπερήλικας престар, υπερσυντέλικος 
плусквам перфект, υπηρεσία служба, υπηρέτης слуга, υπνοβασία месечарење, 
υπνοβάτης месечар, ύπνωση хипноза, υπνωτιστής хипнотизер, υποβρύχιο 
подморница, υπογραφή потпис, υπόδειγμα пример, υποδεκάμετρο дециметар, 
υποδοχή дочек, υπόθεση претпоставка, υπόθεση тема, υποθήκη хипотека, 
υποκειμενικότητα субјективност, υποκείμενο субјект, υποκριτής лицемер, 
υποσημείωση белешка, ύπουλος лукав, υποψήφιος кандидат, υποψηφιότητα 
кандидатура, υστερία хистерија, υφήλιος свет, υψηλά високо, υψηλός висок, 
φαβορίτες зулуфи, φάλαινα кит, φαμελιά (φαμίλια) фамилија, φάμπρικα фабрика, 
φανατισμός фанатизам, φανέλα поткошула, φανέρωση откривање, φαντάρος 
војник, φαντασία фантазија, φαντασίωση илузија, φαρδύς широк, φαρίνα брашно, 
φαρμάκι отров, φάρμακο лек, φάρσα фарса, φάση фаза, φασιανός фазан, 
φασισμός фашизам, φάσμα (φυσική) спектар, φατρία фракција, φεμινισμός 
феминизам, φέουδο феуд, φέσι фес, φημισμένος познат, φθόγγος звук, φθόνος 
завист, φιγούρα фигура, φίδι змија, φίλαρχος властољубив, φιλειρηνικός 
мирољубив, φιλία пријателство, φιλμ филм, φιλοδώρημα бакшиш, φιλόδοξα 
амбицозно, φιλοδοξία амбиција, φιλολογία филологија, φιλολογικός филолошки, 
φιλόλογος филолог, φιλοξενία гостопримство, φιλόξενος гостопримљив, 
φιλοπατρία патриотизам, φιλοσοφία философија, φίλτρο филтер, Φινλανδία 
Финска, φινλανδικός Фински, φλαμούρι липа, φλέβα вена, φλιτζάνι филџан, φλόγα 
пламен, φλογέρα фрула, φλοιός кора, φοίνικας палма, φοίτηση студирање, 
φοιτητής студент, φοιτητικός студентски, φόνος убиство, φόρα сила, φοράδα 
кобила, φορέας носач, φορτίο товар, φόρτωση (φόρτωμα) товарење, φουγάρο 
оџак, φουντούκι лешник, φούρναρης пекар, φουτουρισμός футуризам, φράγμα 
(φράχτης) ограда, φράντζα реса, φράουλα јагода, φράση фраза, φρεγάτα 
фрегата, φρενοβλάβεια лудило, φρεσκάδα свежина, φρέσκος свеж, φρίκη ужас, 
φρόνηση мудрост, φρουρά стража, φρυγανιά двопек, φταίξιμο грешка, φτέρη 
папрат, φτερό (πούπουλο) перо, φτυάρι лопата, φτώχεια беда, φύκι, άλγη алга, 
φυλακή затвор, φυλ(λ)ακτό талисман, φυλ(λ)ακτό амајлија, φυλετικός племенски, 
φυλή племе, φυλλάδα брошура, φύλλο лист, φύλο пол, φύση природа, φυσικά 
природно, φυσική физика, φυσικός (επίθ.) физички, φυσικότητα природност, 
φυσιογνωμία изглед, φυσιολογία физиологија, φυτολογία ботаника, φυτολόγος 
ботаничар, φυτώριο расадник, φώκια фока, φωλιά гнездо, φωνή глас, φως 
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светлост, φωσφόρος фосфор, φωταέριο гас, φωτιά пожар, φωτογραφία слика, 
φωτογραφία фотографија, φωτογραφικός фотографски, φωτογράφος фотограф, 
φωτομετρία фотометрија, φωτόμετρο фотометар, χαζός глупав, χαϊμαλί 
талисман, χαιρετισμός поздрав, χαλάζι град, χαλαζίας кварц, χαλαρός лабав, 
χαλαρότητα лабавост, χαλαρότητα опуштеност, χαλινάρι узда, χαλκάς прстен, 
χαλκός бакар, χαμαιλέων камелеон, χαμάλης, αχθοφόρος амал, χαμάμ амам, 
χάος хаос, χάπι таблета, χαρά радост, χαρακιά линија, χαρακτήρας карактер, 
χαράκτης резбар, χάρη шарм, χάρισμα дар, χαριτολογία духовитост, χάρος смрт, 
χαρτί хартија, χαρτογραφία картографија, χαρτογράφος картограф, χαρτόνι 
картон, χαρτοπαίκτης коцкар, χαρτόσημο таксена марка, χασάπης (κρεοπώλης) 
месар, χάσμα јаз, χατίρι услуга, χείλι (χείλος) усна, χειμερινός зимски, χειμώνας 
зима, χειροβομβίδα граната, χειροκρότημα аплауз, χειρονομία гест, χειροuργός 
хирург, χημεία хемија, χήνα гуска, χιλιόγραμμο килограм, χιλιόμετρο километар, 
χιλιοστόγραμμο милиграм, χιλιοστόμετρο милиметар, χιόνι снег, χιονίζει снежи, 
χιούμορ хумор, χλιδή раскош, χλωμάδα бледило, χλώριο хлор, χλωροφύλλη 
хлорофил, χοίρος свиња, χολέρα колера, χορδή жица, χορήγηση давање, 
χορογράφος кореограф, χόρτο зеленило, χορτοφαγία вегераријанство, χορωδία 
хор, χρεοκοπία банкрот, χρηματιστήριο берза, χρηματοκιβώτιο каса, χρήση 
употреба, χρονιά (έτος, χρόνος) година, χρονικά анали, χρονικό хроника, 
χρονογράφος хроничар, χρονολογία хронологија, χρονόμετρο хронометар, 
χρόνος време, χρυσάνθεμο хризатема, χρυσάφι злато, χρυσοχόος златар, χρώμα 
боја, χυμός сок, χωρητικότητα волумен, χωριό село, χωρίς без, χώρος место, 
ψάθα трска, ψαράδικο рибарница, ψαράδικος рибарски, ψαράς рибар, ψάρεμα 
риболов, ψάρι риба, ψαρός сед, ψεγάδι мана, ψεκασμός прскање, ψευδάργυρος 
цинк, ψηλά високо, ψηλός висок, ψημένος испечен, ψηφιδωτό мозаик, ψήφος 
глас, ψηφοφορία гласање, ψηφοφόρος гласач, ψυχανάλυση сихоанализа, ψυχή 
душа, ψυχή дух, ψυχιατρική психиатрија, ψυχίατρος психијатар, ψυχικός 
психички, ψυχολογία психологија, ψυχολόγος психолог, ψυχοπάθεια психопатија, 
ψύχωση психоза, ψωρίαση псориаза, ωκεανός океан, ωλένη подлактица, ωμός 
сиров, ωμότητα суровост, ωοθήκη јајник, ώρα час, ώρα (καιρός) време, ωριμότητα 
зрелост, ωροσκόπιο хороскоп, ωφέλεια корист, ώχρα окер, ωχρός блед, 
ωχρότητα бледило.                                                                                                                  

Αυτές τις ίδιες ακριβώς ΣΕΡΒΙΚΕΣ λέξεις, μα απολύτως όλες τις ανωτέρω 
ΣΕΡΒΙΚΕΣ λέξεις ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ, χωρίς καμμία διαφορά ούτε σε ένα γράμμα, ούτε σε 
ένα σύμβολο, οι Βαρδαρίτες τις μετωνόμασαν από ΣΕΡΒΙΚΕΣ σε Μακεδονικές! 
Εσείς, τι συμπέρασμα συνάγετε και από αυτό; Πάντως είναι απολύτως λογικό οι 
Βαρδαρίτες να ομιλούν μια γλώσσα η οποία είναι όμοια με τη Σερβική.  

Η Βαρδαρία, η Βαρντάρσκα, δεν είναι παρά η πρώην Νότια Σερβία, η 
Južna Srbija και στα Κυριλλικά Σερβικά ЈУЖНА СРБИЈА (Γιουζνα Σρμπιγια). Έτσι 
ελέγετο και έσι γράφεται και σε χάρτη του Βασιλείου της Σερβίας του 1913 
(KINGDOM OF SERBIA). Στην περιοχή της Južna Srbija όπως γράφει ο χάρτης, 
αναφέρονται τα Σκόπια ως Skoplje (Skopje), το Βελες ως Veles και το Μοναστήρι ως 
Monastir (Bitola). Η Γιούζνα Σρμπιγια, η Νότια Σερβία, (Јужна Србија) ήταν 
επισήμως μία επαρχία του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων από το 
1919 έως το 1922. Η Νότια Σερβία συμπεριελάμβανε τα εδάφη του Βασιλείου της 
Σερβίας που αποκτήθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13 και αντιστοιχούν σήμερα στα εδάφη 
ολόκληρης της Βαρντάρσκα και στο δυτικό τμήμα του Κοσσυφοπεδίου. Μετά την 
μετονομασία του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων σε  Βασίλειο της 
Γιουγκοσλαβίας και την αλλαγή της διοικητικής δομής της χώρας, το μεγαλύτερο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82
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μέρος της επαρχίας της Νότιας Σερβίας αποτέλεσε, από το 1929 έως και την 
κατάρρευση του Βασιλείου, την επαρχία της  Βαρντάσκα Μπανόβινα με 
πρωτεύουσα τα  Σκόπια. Ως μέρος της Γιουγκοσλαβίας, η Βαρδαρία λεγόταν 
Βαρντάρσκα Μπανοβίνα, δηλαδή διοικητική περιφέρεια της Βαρντάρσκα. Αντίστοιχα 
με την Περιφέρεια της VARDARSKA (ВАРДАРСКА), Βαρντάρσκα, η οποία έλαβε το 
όνομά της από τον ποταμό Αξιό, άλλες περιφέρειες της Γιουγκοσλαβίας λεγόταν, 
DUΝAVSKA, Ντουνάβσκα, από το όνομα του ποταμού Δούναβη, MORAVSKA, 
Μοράβσκα, από το όνομα του ποταμού Μοράβα, DRIΝSKA, Ντρίνσκα, από το 
όνομα του ποταμού Δρίνου, DRAVSKA, Ντράβσκα, από το όνομα του ποταμού 
Δράβου, SAVSKA, Σάβσκα, από το όνομα του ποταμού Σάβου, VRBASKA, 
Βρβάσκα, από το όνομα του ποταμού Βρβας, στις όχθες του οποίου βρίσκεται η 
πόλη Μπάνια Λούκα, στη Βορειανατολική Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ZEΤSKA, Ζέτσκα, 
PRIMORSKA, Πρίμορσκα. 

Στο δημοσίευμα της Στατιστικής επετηρίδας της Γιουγκοσλαβίας του έτους 
1989 (ЅОСІЈАLІЅТІČКА FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA, SAVEZNI 
ZAVOD ZA STATISTIKU, JUGOSLAVIJA 1918-1988, STATISTIČKI GODIŠNJAK, 
BEOGRAD, FEBRUAR, 1989) παρατίθεται χάρτης με τίτλο PODELA KRALJEVINE 
JUGOSLAVIJE NA BANOVINE (1931). Στον χάρτη αυτό αναγράφονται οι διοικητικές 
περιφέρειες της χώρας με σημειωμένα τα όριά τους, όπως αυτά ήσαν το έτος 1931. 
Οι περιφέρειες οι οποίες αναγράφονται είναι οι ακόλουθες: DRAVSKA BANOVINA, 
SAVSKA BANOVINA, VRBASKA BANOVINA, DRINSKA BANOVINA, PRIMORSKA 
BANOVINA, ZETSKA BANOVINA, DUNAVSKA BANOVINA, MORAVSKA 
BANOVINA και VARDARSKA BANOVINA. Δεν υπάρχει, δεν αναφέρεται τίποτε 
σχετικό με ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  

Στο ίδιο δημοσίευμα υπάρχει χάρτης με τίτλο NAPAD NA JUGOSLAVIJU I 
OKUPACIJA ZEMLJE 1941. Ούτε σε αυτόν τον χάρτη, ο οποίος αναφέρεται στο 
έτος 1941, υπάρχει φυσικά κάτι σχετικό με ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

Στο ίδιο δημοσίευμα υπάρχει χάρτης με τίτλο SFR JUGOSLAVIJA, 
SLOBODNI TERITORIJ TRSTA 1947-1954, όπου νότια της Σερβίας εμφανίζεται 
οριοθετημένη περιοχή με τη λέξη MAKEDONIJA. Έτσι ξαφνικά, εκ του μη όντος, οι 
κομμουνιστές του δικτάτορα Τίτο δημιούργησαν ''Μακεδονικό'' κράτος 
περικόπτοντας τη Σερβία, και ‘’Μακεδονικό έθνος’’, μετονομάζοντες και μόνον, τους 
Σλάβους κατοίκους της περιοχής. Όμως, με απλή μετονομασία καμμία περιοχή δεν 
γίνεται Μακεδονία και κανείς δεν μετατρέπεται σε Μακεδόνα, κανείς δεν γίνεται 
Μακεδών.  

Επίσης, στο δημοσίευμα THE NEW CAMBRIDGE MODERN HISTORY. 
VOLUME XIV. ATLAS, (edited by H. C. DARBY, Professor of Geography in the 
University of Cambridge and HAROLD FULLARD, Cartographic editor, George 
Philip & Son Ltd), CAMBRIDGE AT THE UNIVERSITY PRESS, 1970, το οποίο 
αναφέρεται στη Βαλκανική χερσόνησο κατά το 1920-23 και τη Γιουγκοσλαβία κατά 
το 1918-29, αποτυπώνονται οι επιμέρους Περιφέρειες της Γιουγκοσλαβίας, οι οποίες 
είναι οι εξής: SLAVONIA, VOJVODINA, BOSNIA, HERZEGOVINA, MONTENEGRO, 
SERBIA. Δεν αναφέρεται καν η VARDARSKA, η Βαρδαρία, διότι αποτελεί 
μέρος της Σερβίας. Αναγράφεται μόνο η πόλη των Σκοπίων και σε παρένθεση το 
Τουρκικό της όνομα, Üsküb Ουσκιουμπ.  

Η Εγκυκλοπαίδεια Britannica αναφερόμενη στην αρχαία Ελλάδα, The New 
Encyclopaedia Britannica, Macropaedia (ANCIENT GREECE, From W. Shepherd, 
Historical Atlas, Barnes and Noble, Inc.), στον παρατιθέμενο χάρτη της Μακεδονίας, 
ορίζει αυτήν ως περιέχουσα τις περιοχές LYNCESTIS (Λυγκηστίς), ORESTIS 
(Ορεστίς), ELIMEIA (Ελίμεια), MYGDONIA (Μυγδονία), CHALCIDICE (Χαλκιδική) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%B1
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κτλ., δηλαδή εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας, βεβαίως και κυρίως, και 
ελάχιστο τμήμα της Λυγκηστίδος εντός των ορίων της πρώην Σερβίας.  

Το όνομα Μακεδονία (Macedonia) αναγράφεται σε χάρτη του Αμερικανικού 
Οίκου J. G. Bartholomew εκδόσεως 1912, ο οποίος τοποθετεί και αναγράφει τη 
Μακεδονία εκεί όπου είναι η Καβάλα, η Δράμα, οι Σέρρες, το Κιλκίς, η Κοζάνη, η 
Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Βέροια, η Έδεσσα, η Φλώρινα, η Καστοριά κτλ. και όχι 
εκεί όπου είναι το Τίτο Βέλες και η πόλη Σκόπια, τα οποία τα ονομάζει και με το 
Τουρκικό της όνομα Üsküb). 

Σε Αγγλικό χάρτη ο οποίος αναπαριστά και αναγράφει τον Ελληνικό κόσμο 
κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων 500-479 π.Χ., (The Greek World during 
the Persian Wars 500-479 B.C.) η Μακεδονία (Macedonia) αναγράφεται εκεί όπου η 
Μακεδονία ήταν πάντοτε, δηλαδή στα όρια και της σημερινής Ελλάδος. Στον ίδιο 
χάρτη σημειώνονται επίσης: Ionian revolt, Main battle, Greek opponents of Persia, 
Greek neutral States, Persian Empire, Persian vassal states, Ionian rebels (498 
B.C.), Mardonius (492 B.C.), Artaphernes/Datis (490 B.C.), Xerxes/Mardonius (480 
B.C.). Βορειοδυτικώς της Μακεδονίας αναγράφεται η Ιλλυρία (ILLYRIA). 

Σε Αγγλικό χάρτη ο οποίος αναπαριστά και αναγράφει τη Ναυτική και από 
Ξηράς εκστρατεία των Περσών το 492 π.Χ. εναντίον της Ελλάδος στη Μακεδονία, 
(Naval and land campaigns of the Persians, 492 B.C.), την εκστρατεία του Δαρείου 
(Δάτις και Αρταφέρνης) το 490 π.Χ., (Campaign of Darius, 490 B.C.) και τη Ναυτική 
και από Ξηράς εκστρατεία των Περσών υπό τον Ξέρξη το 480 π.Χ., (Naval and land 
campaign of the Persians under Xerxes, 480 B.C.), η Μακεδονία (MACEDON) 
αναγράφεται εκεί όπου η Μακεδονία ήταν πάντοτε, δηλαδή στα όρια και της 
σημερινής Ελλάδος. Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται επίσης: Persian Empire (Περσική 
Αυτοκρατορία, μέρος), Persian vassal states (Περσικά ναυτικά κράτη), Greek 
opponents of Persia (Έλληνες αντίπαλοι των Περσών), Neutral Greek states 
(Ουδέτερα Ελληνικά κράτη) και Advances of the rebellious Greek city-states 
(Πρόοδος των επαναστατημένων Ελληνικών πόλεων-κρατών). 

Η Μακεδονία περιλαμβάνεται στην Ελλάδα φυσικά, σε Αγγλικό χάρτη σε 
κλίμακα 1:6.000.000, ο οποίος παριστά τον Ελληνικό κόσμο κατά την έναρξη του 
Πελοποννησιακού πολέμου το 431 π.Χ., GREECE at the Beginning of the 
Peloponnesian War 431 B.C. Στον χάρτη αυτό αποτυπώνονται τα μέλη της Δηλιακής 
Συμμαχίας, Αθήνα και Σύμμαχοι, (Members of the Delian Confederacy, Athens and 
Alies), Άλλα Ελληνικά Kράτη, Ελληνικά Kράτη, Μακεδονία, Σπάρτη και 
Σύμμαχοι, (Other Greek States, Greek States, Macedonia, Sparta and Alies), 
Ουδέτερα Ελληνικά Κράτη (Neutral Greek States). Η Μακεδονία βεβαίως ανήκει 
στην Ελλάδα, αναφέρεται ως τμήμα του Ελληνικού κόσμου. Βορείως του Ελληνικού 
βασιλείου της Μακεδονίας είναι η Παιονία (PAEONIA) και βορειοδυτικώς η Ιλλυρία 
(ILLYRIA). 

Σε Αγγλικό χάρτη σε κλίμακα 1:25.000.000, ο οποίος αναπαριστά την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία την περίοδο 1481-1683, (The Ottoman Empire in 1481), 
με τις κατακτήσεις έως το 1520, (Σελίμ Α’, 1512-1520), (Acquisitions up to 1520, 
Selim I’, 1512-1520), τις κατακτήσεις υπό τον Σουλεϊμάν Β΄ τον μεγαλοπρεπή, 1520-
1566 (Acquisitions under Suleiman II’, the Magnificent, 1520-1566), και τις 
κατακτήσεις έως το 1683, (Acquisitions up to 1683), η Μακεδονία (Macedonia) 
αναγράφεται εκεί όπου η Μακεδονία ήταν πάντοτε, δηλαδή στα όρια και της 
σημερινής Ελλάδος. 

Το όνομα ВАРДАРСКА Βαρντάρσκα για την περιοχή αυτή, αναγράφεται 
βεβαίως σε Γιουγκοσλαβικούς χάρτες, σε χάρτες της Γιουγκοσλαβίας άλλων χωρών 
π.χ. της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (π.χ. C.S. Hammond and Co. 
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N.Y. που έχει εκδοθεί πριν το 1944 όπως γράφει, MAP OF YUGOSLAVIA PRIOR 
TO 1944, και μετά βεβαίως το 1938, δεδομένου ότι η Γιουγκοσλαβία στα ΒΔ 
συνορεύει με τη Γερμανία και συνεπώς έχει γίνει η προσάρτηση της Αυστρίας, το 
Anschluss, στο Γερμανικό Ράιχ Deutsches Reich, (13 Μαρτίου 1938) από τους 
Γερμανούς του Χίτλερ.  

Το όνομα ВАРДАРСКА αναγράφεται ακόμη και σε γραμματόσημο αξίας 4+2 
DIN (δηναρίων) το οποίο είχε εκδοθεί από την Υπηρεσία των Ταχυδρομείων της 
Γιουγκοσλαβίας, στο Ζάγκρεμπ, το έτος 1939 (1939 GOD, година γκοντινα σημαίνει 
έτος), με αποτυπωμένο τον χάρτη της Γιουγκοσλαβίας και με προσδιορισμένες επ’ 
αυτού τις επιμέρους Διοικητικές Περιφέρειές της οι οποίες αναγράφονταν: 
DRAVSKA, BANOVINA HRVATSKA (η Κροατία), VRBASKA, DRIΝSKA, 
DUΝAVSKA, MORAVSKA, ZEΤSKA και VARDARSKA.  

Χάρτης του βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας ο οποίος έχει εκδοθεί στο ZAGREB 
(Ζάγκρεμπ), με στοιχεία, MALI ZEMLJOVID KRALJEVINE JUGOSLAVIJE, Izradio 
ģa Dr A. Franović Gavazzi, Mierilo=1:1.000.000, Izdala Knjižara, Jugoslavenske 
Akademije i kr. Sveučilista, St. KUGLI, ZAGREB, αναφέρει τις μεγάλες Διοικητικές 
Περιφέρειες του βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας. Τις γράφουμε ακριβώς όπως 
αναφέρονται, μαζί με τις έδρες τους (Sjedište): 1. Dravska (Ljubljana), 2. Savska 
(Zagreb), 3. Primorska (Split), 4.Vrbaska (Banja Luka), 5. Zetska (Cetinje), 6. 
Drinska (Sarajevo), 7. Dunavska (Novi Sad), 8. Moravska (Niš), 9. Vardarska 
(Skopije).  

Χάρτης του βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας με τίτλο АДМИНИСТРАТИВА 
ПОДЕЛА KРAЉEВИNE JUГOСЛAВИJE 1929, И 1939, ГОДИНЕ, ο οποίος 
παριστά τη Διοικητική διαίρεση του Βασιλείου των ετών 1929 και 1939 με τις 
Περιφέρειές του αναφέρει: ДРАBСKA БАНОВИНА, САВСКА БАНОВИНА, 
ВРВАСКА БАНОВИНА, ДУНАВСКА БАНОВИНА, ДРИНСKA БАНОВИНА, 
ПРИМОРСКА БАНОВИНА, MOРАBСКА БАНОВИНА, ЗEТСKA БАНОВИНА και 
ВАРДАРСКА БАНОВИНА. Ο Χάρτης παριστά επίσης, τα Κρατικά σύνορα, 
(Државна граница, Ντρζαβνα γκρανιτσα), τα Όρια της μπανόβινας, της διοικητικής 
περιφέρειας, (Граница бановина, Γκρανιτσα μπανοβινα), τα Όρια της Μπανόβινας 
της Κροατίας (26.9.1939), (Граница Бановине Хрватске, Γκρανιτσα Μπανοβινε 
Χρβατσκε) και το Κέντρο της μπανόβινας, (Центар бановине, Τσενταρ μπανοβινε). 
Δεν αναφέρεται φυσικά τίποτε για Μακεδονία. 

Η εφημερίδα της Νέας Υόρκης Herald Tribune, στην έκδοσή της της 
Κυριακής, 6 Απριλίου 1941, στο φύλλο Vol. C No. 34.475, Section One, αναφέρεται 
στην επίθεση των Γερμανών εναντίον της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδος και 
γράφει: Germans March on Yugoslavia and Greece; Two Nations Defiant as 
Balkan War Begins; Moscow and Belgrade Sign Friendship Pact. Στον 
παρατιθέμενο χάρτη αναγράφονται οι χώρες: GREECE, ALBANIA, BULGARIA, 
TURKEY, RUMANIA, HUNGARY, ITALY, YUGOSLAVIA και στα ΒΔ της 
Γιουγκοσλαβίας GERMANY, δεδομένου ότι η Αυστρία είχε ήδη καταληφθεί–
ενσωματωθεί από τους Γερμανούς από το 1938. Κάτω από τον χάρτη αναγράφεται: 
NEW THEATER OF WAR IN BALKANS- Area where Germany is at war with 
Yugoslavia and Greece.Το 1941 λοιπόν, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Πολύ λογικό, διότι αυτό ήταν επινόημα του 
κομμουνιστή δικτάτορα Τίτο και των λοιπών κομμουνιστών. 

Οι ανωτέρω ΣΕΡΒΙΚΕΣ λέξεις, μα ακριβώς οι ίδιες αυτές ΣΕΡΒΙΚΕΣ λέξεις, 
αποκαλούνται από τους Βαρδαρίτες, μέσω μετονομασίας και μόνον, Μακεδονικές! 
Παρακαλώ προσέξτε τώρα και τις κατωτέρω λέξεις. Κατά σειράν είναι γραμμένη η 
Ελληνική σημασία των λέξεων, η Βαρδαρίτικη λέξη και η ΣΕΡΒΙΚΗ. Όπως θα δείτε, 
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από την πληθώρα των παραδειγμάτων που παρατίθενται, δεν υπάρχει καμμία 
μεγάλη διαφορά, καμμία ουσιώδης διαφορά, μεταξύ της Βαρδαρίτικης και της 
ΣΕΡΒΙΚΗΣ λέξης στις κατωτέρω λέξεις.  

Θα δείτε στη Βαρδαρίτικη λέξη να γράφεται το γράμμα с (σ), αντί ш (σ, 
δηλαδή σ παχύ) της Σερβικής λέξης, ή και το αντίστροφο, όπως π.χ. στις λέξεις: 
αβάπτιστος некрстен некрштен, βρύση чешма чесма, γνωμάτευση мислење мишљење, 
γραφή пишување писање, κοφτερός остар оштар, κρεμασμένος обесен обешен, λεπίδα 
острица оштрица, μετάθεση преместување премештање, νοθεία фалсификат 
фалшификат, οξύνους остроумен оштроуман, περιγράφω опишувам описивати, 
πλουμιστός украсен украшен, ραβδί стап штап, στοχάζομαι размислувам размишљати 
κτλ. 

Θα δείτε να γράφεται στην κατάληξη της Βαρδαρίτικης λέξης το γράμμα е (ε) 
αντί του а (α) της Σερβικής λέξης, όπως π.χ. στις λέξεις: άβγαλτος неискусен 
неискусан, αβέβαιος несигурен несигуран, αβρός (απαλός) нежен нежан, άγονος 
неплоден неплодан, άδειος празен празан, άδικος неправеден неправедан, 
αδόξαστος (άδοξος) неславен неславан, αδρανής неактивен неактиван, 
αδυσώπητος немилосрден немилосрдан, αείμνηστος незаборавен незабораван, 
αηδιαστικός (αηδής) одвратен одвратан, άηχος (άφωνος) безвучен безвучан, 
αθάνατος бесмртен бесмртан, άθεος безбожен безбожан, άθλιος јаден јадан, 
άθλιος беден бедан, αιώνιος вечен вечан, ακίνδυνος безопасен безопасан, 
ακούραστος неуморен неуморан, αλάθητος безгрешен безгрешан, αναγκαίος 
потребен (неопходен) потребан, ανάκτορο дворец дворац, άνεμος ветер ветар, 
ανεξάντλητος неисцрпен неисцрпан, ανεξάρτητος независен независан, 
ανεύθυνος неодговорен неодговоран, ανήθικος неморален неморалан, ανήλικος 
малолетен малолетан, ανήσυχος неспокоен неспокојан, ανίκανος неспособен 
неспособан, αντικειμενικός објективен објективан, αντίχειρας палец палац, 
ανώμαλος ненормален ненормалан, ανώνυμος анонимен анониман, αξέχαστος 
незаборавен незабораван, αξιοζήλευτος завиден завидан, αξιόλογος важен 
важан, αξιοπερίεργος чуден чудан, άξιος достоен достојан, άξιος заслужен 
заслужан, απαραίτητος неопходен неопходан, απαρηγόρητος неутешен 
неутешан, άπειρος бескраен бескрајан, απελπισμένος очаен очајан, απλοϊκός 
простодушен простодушан, απολίτιστος некултурен некултуран, απρεπής 
непристоен непристојан, αράπης црнец црнац, άριστος одличен одличан, 
αρκετός доволен довољан, αρμονικός хармоничен хармоничан, ασαφής нејасен 
нејасан, αστείος смешен смешан, ασυζήτητος недискутабилен недискутабилан, 
ασύμμετρος несиметричен несиметричан, ασύνετος неразумен неразуман, 
ασυνήθιστος необичен необичан, άσχετος независен независан, ατάραχος 
спокоен спокојан, ατελείωτος бескраен безкрајан, αυθεντικός автентичен 
аутентичан, αυτόνομος самоуправен самоуправан, αφελής наивен наиван, 
αφροδισιακός венеричен венеричан, αχόρταγος ненаситен незаситан, 
αχρησιμοποίητος неупотребен непотребан, βαμβακερός памучен памучан, 
βδελυρός гаден гадан, βέβαιος сигурен сигуран, βενζινάκατος моторен чамец 
моторни чамац, βιβλιοδέτης книговезец књиговезац, βλαβερός штетен штетан, 
γάϊδαρος, (όνος) магаре магарац, γελοίος смешен смешан, γέροντας старец 
старац, γεύμα ручек ручак, γηροκομείο старечки дом старачки дом, γοητευτικός 
шармантен шармантан, γραμματόσημο поштенска марка поштанска марка, 
γυμνασιόπαιδο гимназијалец гимназијалац, γύψινος гипсен гипсан, δημοφιλής 
популарен популаран, διακοσμητικός декоративен декоративан, διαλεκτικός 
дијалектичен диалектичан, διανοητικός интелектуален интелектуалан, διαρκής 
траен трајан, διάσημος славен славан, διαφανής провиден провидан, διεθνής 
интернационален интернационалан, διπρόσωπος дволичен дволичан, 
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διψασμένος жеден жедан, δραπέτης бегалец бегунац, δραστήριος (ενεργητικός) 
активен активан, δραστήριος (ενεργητικός) енергичен енергичан, δραστικός 
драстичен драстичан, δυναμικός динамичен динамичан, δυσανάλογος 
несразмерен несразмеран, δυσαρεστημένος незадоволен незадовољан, 
δυσάρεστος непријатен непријатан, δυστυχής несреќен несрећан, εθελοντής 
доброволец добровољац, εθελοντικός доброволен добровољан, ειδικός 
специјален специалан, ειδικός посебен посебан, εικονικός фигуративен 
фигуративан, ειρωνικός ироничен ироничан, έκβαση излез излаз, εκκεντρικός 
ексцентричен ексцентричан, ελαστικός еластичен еластичан, ελεεινός мизерен 
мизеран, ελεύθερος слободен свободан, ελκυστικός привлечен привлачан, 
εμφανής очигледен очигледан, ενάντιος спротивен противан, ένας еден један, 
ενήλικος полнолетен пулнолетан, εντατικός интензивен интензиван, έξυπνος 
умен уман, επαγγελματίας професионалец професионалац, επαρχιώτης 
провинцијалец провинциалац, επιζήμιος штетен штетан, επικήδειος погребален 
погребан, επικίνδυνος опасен опасан, επίμονος упорен упоран, επιπόλαιος 
површен површан, επιτήδειος способен способан, ερυθρόδερμος црвенокожец 
црвенокожац, ευεργετικός благотворен добротворан, εύπιστος наивен наиван, 
ευχάριστος пријатен пријатан, ζουμερός сочен сочан, ζοφερός темен таман, 
ζοφερός мрачен мрачан, ηγουμένη игуменија игуманија, ηγούμενος игумен 
игуман, ηθικός морален моралан, ηθοποιός глумец глумац, ηλεκτρικός 
електричен електричан, ηχηρός озвучен звучан, θαυμάσιος прекрасен 
прекрасан, θαυματουργός чудотворец чудотворан, θεόρατος огромен огроман, 
θεοσεβής побожен побожан, θολός матен мутан, θρησκευτικός религиозен 
религиозан, θριαμβευτικός триумфален тријумфалан, θρυλικός легендарен 
легендаран, ιδανικός идеален идеалан, ιδιαίτερος осовен осован, ιερόσυλος 
богохулен богохулан, ικανός способен способан, κάθετος вертикален 
вертикалан, κακοήθης злобен злобан, κακόμοιρος несреќен несретан, 
κακόμοιρος беден бедан, καλημέρα добар ден добар дан, καλόψυχος 
добродушен добродушан, καναρίνι канаринец канаринац, κανονικός редовен 
редован, κατάλληλος погоден погодан, κατηγορηματικός категоричен 
категоричан, κενόδοξος суетен сујетан, κενός празен празан, κλασικός класичен 
класичан, κλωστή конец конац, κοινοβουλευτικός парламентарен 
парламентаран, κόλακας ласкавец ласкавач, κομψός елегантен елегантан, 
κούφιος празен празан, κριάρι овен ован, κρίσιμος критичен критичан, κρύος 
ладен хладан, κυλινδρικός цилиндричен цилиндричан, κυνηγός ловец ловац, 
κωμικός комичен комичан, λινάρι лен лан, λοιμώδης заразен заразан, λουκέτο 
катанец катанац, λυπημένος тажен тужан, μαχητής борец борац, μεγαλοφυής 
генијален генијалан, μεγαλόψυχος великодушен великодушан, μεθοδικός 
методичен методичан, μειονεκτικός неповолен неповољан, μέρα ден дан, 
μεσήλικας средновечен средовечан човек, μέτοχος акционер акционар, 
μετριόφρων скромен скроман, μηνιαίος месечен месечан, μικρόψυχος 
малодушен малодушан, μοιραίος судбоносен судбоносан, μοιραίος фатален 
фаталан, μολύβδινος оловен олован, μονός непарен непаран, μοντέρνος 
модерен модеран, μοριακός молекулен молекуларан, μπρίκι ѓезве џезва, 
μπρούντζινος бронзен бронзан, ναυαγός бродоломец бродоломац, νήμα конец 
конац, νηστικός гладен гладан, νοητικός разумен разуман, νομοθέτης 
законодавец законодавац, νομοθετικός законодавен законодаван, νομοταγής 
лојален лојалан, νόστιμος вкусен укусан, ξακουστός славен славан, ξαρμάτωτος 
разоружен разоружан, ξεμέθυστος трезен трезан, ξύπνιος (ξυπνητός) буден 
будан, οδυνηρός болен болан, ολέθριος катастрофален катастрофалан, οξύνους 



42 

 

остроумен оштроуман, οπισθοδρομικός назаден назадан, όρθιος исправен 
усправан, ορθολογικός рационален рационалан, οριζόντιος хоризонтален 
хоризонталан, οχληρός досаден досадан, πάγιος стабилен стабилан, παθητικός 
пасивен пасиван, παραγωγικός продуктивен продуктиван, παραδειγματικός 
примерен примеран, παράλογος нелогичен нелогичан, πειναλέος гладен гладан, 
πελώριος огромен огроман, πεπειραμένος искусен искусан, περιγραφικός описен 
описан, περιοδικός периодичен периодичан, πίπα луле лула, πλαστικός 
пластичен пластичан, πληκτικός досаден досадан, πνευματώδης интелигентен 
интелигентан, πολιτισμένος културен културан, πολυάριθμος многуброен 
многубројан, πολυτελής луксузен луксузан, πουριτανός пуританец пуританац, 
προβληματικός проблематичен проблематичан, προκλητικός провокативен 
провокативан, προοδευτικός прогресивен прогресиван, πρωτότυπος оригинален 
оригиналан, πυροβολητής артилерец артиљерац, ραδιενεργός радиоактивен 
радиоактиван, ραχιτικός рахитичен рахитичан, ρευστός течен течан, 
ριζοσπαστικός радикален радикалан, ρυθμικός ритмичен ритмичан, σαγηνευτικός 
шармантен шармантан, σαρκαστικός саркастичен саркастичан, σαφής јасен 
јасан, σεμνός скромен скроман, σημαντικός важен важан, σημαντικός значаен 
значајан, σιχαμερός одвратен одвратан, σιχαμερός гаден гадан, σκοπευτής 
стрелец стрелац, σκόπιμος намерен намеран, σπαθί меч мач, σπουργίτης 
врабец вравац, στεφάνι венец венац, στιγμιαίος моментален моменталан, 
στιχογράφος стихописец стихописац, συλλέκτης колекционер колекционар, 
συμβολικός (συνθηματικός) симболичен симболичан, συμμετρικός симетричен 
симетричан, συμπαθής симпатичен симпатичан, σύμφωνος согласен сугласан, 
σφαλιστός заклучен закључан, σχετικός релативен релативан, σωματώδης 
снажен снажан, ταυτόσημος идентичен идентичан, τραγικός трагичен трагичан, 
τρίαινα трозабец трозубац, τρίποδο троножец троножац, τρομακτικός страшен 
страшан, τρομερός ужасен ужасан, τυπικός типичен типичан, τυπικός формален 
формалан, τυχαίος случаен случајан, τυχερός среќен сретан, υγρός течен течан, 
υγρός влажен влажан, υλικός материјален материјалан, υπαίτιος (υπεύθυνος) 
одговорен одговоран, υπέρμετρος прекумерен прекомеран, υπέρογκος огромен 
огроман, υπερφυσικός надприроден надприродан, υποδειγματικός примерен 
примеран, υποκειμενικός субјективен субјективан, υστερικός хистеричен 
хистеричан, φαρμακερός отровен отрован, φίλεργος вреден вредан, φιλήσυχος 
мирен миран, φιλόδοξος амбициозен амбициозан, Φινλανδός Финец Финац, 
φλεγματικός флегматичен флегматичан, φοβερός страшен страшан, φτωχός 
сиромашен сиромашан, φυματικός туберкулозен туберколозан, φυσιολογικός 
нормален нормалан, φυτοφάγος вегетаријанец вегетеријанац, φωσφορικός 
фосфорен фосфоран, χήρος вдовец удовац, χρυσός (επίθ.) златен златан, χτένα 
чешел чешаљ, χυδαίος вулгарен вулгаран, χωροφύλακας полицаец полицајац, 
ψεύτικος лажен лажан, ψυχαγωγικός забавен забаван, ψυχαγωγικός рекреативен 
рекреативан, ψύχραιμος ладнокрвен хладнокрван κτλ. 

Θα δείτε να γράφεται στη Βαρδαρίτικη λέξη το γράμμα л (λ) αντί του љ (λι) 
της Σερβικής λέξης, όπως π.χ. στις λέξεις: αδιαλλαξία непомирливост 
непомирљивост, αδιόρθωτος непоправлив непоправљив, βασιλιάς крал краљ, 
βασίλισσα кралица краљица, βήξιμο кашлање кашљање, βότανο билка биљка, 
ερασιτέχνης љубител љубитељ, ευχαρίστηση задоволство задовољство, 
κηδεμόνας старател старатељ, κηδεμονία старателство старатељство, ναυαγοσώστης 
спасител спаситељ, ναυπηγός бродоградител бродоградитељ κτλ. 

Θα δείτε τη Βαρδαρίτικη λέξη να διαφέρει από τη ΣΕΡΒΙΚΗ κατά ένα γράμμα, 
όπως π.χ στις λέξεις: ανισορροπία неурамнотеженост неуравнотеженост, 
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αντιπροσωπεία претставништво представишство, αντιπρόσωπος претставник 
представник, αχόρταγος ненаситен незаситан, αφηρημένος расеан расејан, αφθονία 
изобилие изобиље, βάλσιμο ставање ставлање, βανίλια ванила ванилиа, βάρκα чамец 
чамац, βαρύς тежок тежак, βάσανο мака мука, βεβαίωση уверение уверење, βερβερίτσα 
верверица веверица, βιβλιοδέτης книговезец књиговезац, βιβλιοθηκάριος библиотекар 
библитекар, βιογραφία биографија биографиа, βιομηχανικός индустриски индустријски, 
βλήμα проектил пројектил, βοήθεια помош помоћ, βοηθός помошник помоћник, βόρειος 
северен северин, βότανο растение растење, βράσιμο вриење врење, βραχιόλι 
нараквица наруквица, βραχώδης каменит камени, βυζαντινός византиски византијски, 
γαζί раб руб, γάζωμα шиење шивење, γάντι ракавица рукавица, γαρνίρισμα украсување 
украшавање, γελαστός насмеан насмејан, γέλιο смеа смех, γελοιογράφος карикатурист 
карикатуриста, γενιά поколение поколење, διάκριση разликување разликовање, 
ξαστεριά ѕвездено небо звездано небо κτλ. 

Είναι δυνατόν αυτού του είδους οι διαφορές να μετατρέπουν τις Σερβικές 
λέξεις σε Μακεδονικές; Όχι, ασφαλώς όχι. Οι ΣΕΡΒΙΚΕΣ λέξεις παραμένουν 
ΣΕΡΒΙΚΕΣ. 
 Προσέξτε λοιπόν και τις κατωτέρω λέξεις. Πρώτα γράφεται η σημασία των 
λέξεων στην Ελληνική, κατόπιν η Βαρδαρίτικη λέξη και τρίτη η ΣΕΡΒΙΚΗ: Αβάπτιστος 

некрстен некрштен, άβγαλτος неискусен неискусан, αβέβαιος несигурен несигуран, 
αβεβαίωτος, αθεώρητος непотврден непотврћен, άβολος незгоден незгодан, αβράβευτος 
ненаграден ненаграђен, αβρός нежен нежан, αγαλήνευτος, ανήσυχος неспокоен 
неспокојан, άγαμος неженет неожењен, нежења, αγανάκτηση, αποδοκιμασία 
негодување негодовање, αγανακτώ, αποδοκιμάζω негодувам негододовати, αγάπη 
љубов љубав, αγαπητικιά љубовница љубавница, αγαπητικός љубовник љубавник, 
αγγέλω известувам известити, αγγίζω пипам пипа, αγγίζω, φθάνω допирам допирати, 
αγγλικίζω англиканизам англицизам, αγέννητος нероден нерођен, αγιογράφος 
иконописец иконописац, άγιος Βασίλης Дедо Мраз Деда Мраз, αγκαζάρω, προσλαμβάνω 
ангажирам ангажовати, αγκράφα брош брошка, αγκώνας лакот лакат, άγνοια незнаење 
незнање, άγονος неплоден неплодан, αγοράζω пазарувам пазарити, αγοραστής купец 
купац, αγράμματος (Επίθ.) неписмени неписмен, αγριεύω, τρομάζω плашам плашити, 
αγριογούρουνο дива свиња дивља свиња, αγριόπαπια дива патка дивља патка, 
αγροίκος сурово суров, αγωνιστής борец борац, αδειάζω празнам празнити, άδειος 
празен празан, αδελφοκτόνος братоубиствен братоубилачки, αδιάκριτος, ασαφής 
нејасен нејасан, αδιάλλακτος непомирлив непомирљив, αδιαλλαξία непомирливост 
непомирљивост, αδιάλυτος нерастворлив нерастворљив, αδιάντροπος бесрамен 
бесраман, αδιάσπαστος, άλυτος ненарушен нерешен, αδιάσπαστος, άλυτος неразрушен 
нерешив, αδιαφορία рамнодушност равнодушност, αδιάφορος рамнодушен 
равнодушан, αδιευθέτητος, ακατάστατος неуреден неуредан, αδίκημα, παράβαση 
престап преступ, αδίκως, άδικα неправелно неправедно, άδικος неправеден 
неправедан, αδιόρατος невидлив невидљив, αδιόρθωτος непоправлив непоправљив, 
αδίστακτος, ακλόνητος непоколеблив непоколебљив, άδολος, έντιμος чесен честит, 
αδόξαστος (άδοξος) неславен неславан, αδούλευτος не се користи не користи се, 
αδούλωτος бунтовен бунтовни, αδούλωτος обоени обојени, αδρανής неактивен 
неактиван, αδράττω, αρπάζω грабам грабити, αδυσώπητα немилосрдност 
немилосрдно, αδυσώπητος немилосрден немилосрдан, αείμνηστος незаборавен 
незабораван, αέρας воздух ваздух, αέρας (άνεμος) ветер ветар, αερίζω проветрувам 
проветравати, проветрити, αεροδυναμικός аеродинамичен аеродинамичан, 
αεροπλανοφόρο носач на авиони носач авиона, αεροπορία авијација авиација, 
αεροπορία воздухопловство ваздухопловство, αζευγάρωτος неоженен неожењен, 
αηδής, αηδιαστικός гнасен гнусан, αηδιαστικός (αηδής) одвратен одвратан, αηδόνι славеј 
славуј, αήττητος (ανίκητος) непобедлив непобедив, άηχος (άφωνος) безвучен безвучан, 
αθάνατος бесмртен бесмртан, αθέατος скриен скривен, άθεος безбожен безбожан, 
αθλητής спортист спортиста, άθλιος беден бедан, αθυρόστομος циничен циничан, 
αθυσίαστος непожртуван нежртвован, αθώωση оправдание оправдавање, оправдање, 
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αθωώνω оправдувам оправдати, αθωωτικός оправдуван оправдан, αίγαγρος дива коза 
диво коза, αιθέριος етерски етеричан, αίθριος јасен јасан, αιματοχυσία крвопролевање 
крвопролиће, αιμοδιψής крвожеден крвожедник, αιώνιος вечен вечан, αιωνόβιος вечен 
вечит, ακαθόριστος неопределен неопредељен, άκαρδος безмилосен безмислен, 
άκαρπος неплоден бесплодан, ακατάλληλος, άβολος неудобен неудобан, ακατόρθωτος 
неостварлив неостварив, ακατόρθωτος недостижен недостижан, ακίνδυνος безопасен 
безопасан, ακίνδυνος, ασφαλής сигурен сигуран, ακούραστος неуморен неуморан, 
ακουστικό слушалка слушалица, ακριβαίνω поскапувам поскупити, ακρίβεια точност 
тачност, ακριβώς точно тачно, ακροάζομαι (Ιατρ.) преслушувам прослишавати, 
ακρωτηριάζω ампутирам ампутирати, ακτίνα (Μαθηματ.) радиус радијус, ακτινοβολώ 
зрачам зрачити, ακυρώνω анулирам анулирати, αλάθητος безгрешен безгрешан, 
Αλβανός Албанец Албанац, αλησμόνητος незаборавен незабораван, αλκαλικός алкален 
алкални, αλλεργικός алергичен алергичан, αλλοιώνω, παραποιώ фалсификувам 
фалсификовати, αλλοιώτικος различен различит, αλπινιστής алпинист алпиниста, 
αλτρουιστής, φιλάνθρωπος алтруист алтруиста, αμάθεια (άγνοια) незнаење незнање, 
αμαρτία грев грех, αμάχητος непобедлив непобедив, Αμερικανικός американски 
Амерички, άμεσος директен директан, άμεσος непосреден непосредан, αμετάβλητος 
непроменлив непроменњив, άμμος песок песак, αμνός (αρνί) јагње јагне, άμορφος, 
αδιαμόρφωτος аморфен аморфан, αμπέλι лозје лоза, αμφίβιος амфибиски амфибијски, 
αμφισβήτηση оспорување оспоравање, αμμωνία амонија амонијак, αναδρομικός 
ретроспективен ретроспективан, αναιδής дрзок дрзак, αναιμικός анемични анемичан, 
ανακατεύω бркам бркати, ανακοινώνω известувам известити, ανακουφίζω успокојувам 
успокојити, ανακρίβεια неточност нетачност, ανάκτορο дворец дворац, αναλγητικός, 
παυσίπονος аналгетичен аналгетски, αναλογία аналоген аналогија, ανάλογος сразмерен 
сразмеран, ανάλογος аналоген аналоган, ανάποδα наопаку наопако, ανάποδος обратен 
обратан, αναρχικός анархист анархиста, ανασφάλιστος незаштитен незаштићен, 
ανασχηματίζω реформирам реформисати, ανατολικός источен источин, ανατόμος 
анатомист анатом, αναφέρω, θυμίζω споменувам споменути, αναφορικός односен 
односан, ανδρικός машки мушки, ανεβάζω, κρεμώ качувам качити, ανεβαίνω, κρέμομαι 
се качувам качити се, ανεκτικός толерантен толерантан, ανεξάρτητος независен 
независан, ανεπίσημος неофицијален неофициален, ανεπτυγμένος развиен развијен, 
άνετος удобен удобан, ανεύθυνος неодговорен неодговоран, ανεφάρμοστος непогоден 
непогодан, ανήθικος неморален неморалан, ανήθικος аморален аморалан, ανηθικότητα 
аморализам аморалност, ανήλικος малолетен малолетан, ανήσυχος неспокоен 
неспокојан, ανίκανος неспособен неспособан, ανίσχυρος немоќен немощен, 
ανισορροπία неурамнотеженост неуравнотеженост, ανομολογώ, παραδέχομαι 
признавам признати, άνομος незаконски незаконит, ανταγωνίζομαι конкурирам 
конкурисати, ανταγωνιστής антагонист антагониста, αντανακλώ одразувам отразити се, 
ανταποκρίνομαι одговарам одговарати, αντενεργώ реагирам реаговати, αντικανονικός, 
χαλασμένος неисправен неисправан, αντικανονικός противзаконски против законит, 
αντικειμενικός објективен објективан, αντικείμενο објект објекат, αντιλέγω противречам 
противречити, αντίο довидување довићења, αντίπαλος, εχθρικός непријател 
непријатељ, αντίπαλος, εχθρικός (επίθ.) непријателски непријатељски, 
αντιπολιτευόμενος опозиционер опозиционар, αντιπροσωπεία претставништво 
представишство, αντιπρόσωπος претставник представник, αντισημίτης антисемит 
антисемита, αντιφασίστας антифашист антифашиста, αντίχειρας палец палац, 
ανώμαλος ненормален ненормалан, αξεκαθάριστος неуреден неуредан, αξέχαστος 
незаборавен незабораван, αξιοζήλευτος завиден завидан, αξιόλογος важен важан, 
αξιοπερίεργος чуден чудан, άξιος заслужен заслужан, αξιωματικός офицер официр, 
αξιώνω, περιφρονώ удостојувам удостојити, απαθής, αδιάφορος апатичен апатичан, 
απαιτώ претендирам претендовати, απαλός нежен нежан, απαραίτητος неопходен 
неопходан, απαρηγόρητος неутешен неутешан, απειλώ, φοβίζω заплашувам 
заплашити, απλοϊκός простодушен простодушан, απλοϊκός наивен наиван, απόγονος 
потомок потомак, απογραφή регистрира регистрација, αποδίδω, δίδω давам давати, 
απόδραση бегство бекство, αποζημίωση отштета одштета, αποθεματικός резервен 



45 

 

резервни, αποκλείω, απομονώνω изолирам изоловати, αποκλίνω наклонувам наклонити 
се, απολαμβάνω се насладувам насладити се, απολίτιστος некултурен некултуран, 
απόλυση, ελευθέρωση ослободување ослобоћање, απόλυτος апсолутен апсолутан, 
απολύω, ελευθερώνω ослободувам ослободити, απόμακρος далечен далек, αποξηραίνω 
исушувам исушити, απορία недоумие недоумица, απόρριμμα отпадок отпадак, 
απορροφώ апсорбирам апсорбирати, αποστέλλω, ξεπροβοδώ испраќам испрачати, 
αποσυνθέτω разложувам разложити, αποσυνθέτω разглобувам разглобити, αποφασίζω, 
επιλύω решавам решавати, αποψινός вечерен вечерни, απρεπής, αγενής некоректен 
некоректан, Άραβας Арап Арапин, αράθυμος, οξύθυμος раздразлив раздражљив, αραιός 
редок редак, αρακάς грашок грашак, αράπης црнец црнац, αργοπορία задоцнување 
задоцнавање, αρεστός, ευχάριστος пријатен пријатан, Άρης Марс Март, αρμαθιάζω, 
βάζω нанижувам нанизати, αρμολογώ, μοντάρω монтирам монтирати, αρνί јагне јагње, 
αρνούμαι, ακυρώνω се откажувам отказивати, αρχαίος, παλιός древен древан, αρχή 
почеток почетак, ασαφής, ουδέτερος неопределен неопредељен, ασθενής, οδυνηρός 
болен болесник, αστείος смешен смешан, αστέρι ѕвезда звезда, ασυγκίνητος, απαθής 
рамнодушен равнодушан, ασυγκράτητος незадржлив незадржив, ασυμβίβαστος 
бескомпромисен бескомпромисан, άσχετος независен независан, άτακτος неуреден 
неуредан, άτεχνος, άπειρος неискусен неискусан, ατιμώρητος неказнет некажњен, 
ατομικιστής индивидуалист индивидуалиста, ατομικός личен личан, αυθεντικός, πιστός 
верен веран, αυτόγραφο автограм аутограм, αυτόματο автомат аутомат, αυτόνομος 
автономен аутономан, αυτόπτης очевидец очевидац, αφανής неизвесен неизвестан, 
αφανίζω уништувам уништити, αφανισμός уништување уништавање, αφελής наивен 
наиван, αφέντισσα господарка госпоћа, αφηρημένος расеан расејан, άφθαστος 
недостижен недостижан, αφθονία изобилие изобиље, αφροσύνη безумие безумље, 
αχόρταγος ненаситен незаситан, βαθύπλουτος богатник богаташ, βάλσιμο ставање 
ставлање, βαμβακερός памучен памучан, βανίλια ванила ванилиа, βάρκα чамец чамац, 
βαρύθυμος угнетен угнјетач, βαρύς тежок тежак, βαρώ, τραυματίζω ранувам ранити, 
βάσανο мака мука, βασίζομαι се базирам базирати се, βασιλεύω царувам царевати, 
βασιλιάς крал краљ, βασίλισσα кралица краљица, βαφτίζω, βαπτίζω крштевам крстити, 
βδελυρός гаден гадан, βδελυρός, αηδής гнусен гнусан, βέβαιος сигурен сигуран, 
βεβαίωση уверение уверење, βεβαιωτικός потврден потврдни, βέλασμα блеење 
блејање, βελούδινος кадифен кадифаст, βελούδο кадифе кадифа, βερβερίτσα 
верверица веверица, βερνικώνω полирам полирати, βήξιμο кашлање кашљање, 
βιβλιοδέτης книговезец књиговезац, βιβλιοθηκάριος библиотекар библитекар, βιογραφία 
биографија биографиа, βιομηχανικός индустриски индустријски, βλαβερός штетен 
штетан, βλαμμένος, τρωτός повреден повредљив, βλήμα проектил пројектил, βογγητό 
стенкање стенјање, βοήθεια помош помоћ, βοήθημα помагало помагање, βοηθός 
помошник помоћник, βόρειος северен северин, βότανο растение растење, βότανο билка 
биљка, βουίζω бучам бучати, βούλευμα, απόφαση решение решење, βούλλωμα, 
σφράγισμα запечатување печаћење, βουλλώνω, σφραγίζω запечатувам печатити, 
βράσιμο вриење врење, βραχιόλι нараквица наруквица, βραχώδης каменит камени, 
βρέxω, μουσκεύω навлажнувам навлажити, βρύση чешма чесма, βυζαντινός византиски 
византијски, γαζί раб руб, γάζωμα шиење шивење, γαλανός азурен азуран, Γαλλίδα 
Французинка Францускиња, γάντι ракавица рукавица, γαρνίρισμα украсување 
украшавање, γεγονός факт факат, γελαστός насмеан насмејан, γέλιο смеа смех, 
γελοιογράφος карикатурист карикатуриста, γελοιοποίηση исмевање исмејавање, γελοίος 
смешен смешан, γελώ (μειδιάω, μειδιώ) мамам мамити, γενιά поколение поколење, 
γενναιόφρων благороден благородан, γεράκι сокол соко, γεράνι здравец здравац, 
γέρνω, κλίνω наклонувам наклонити се, γερνώ (γηράσκω) стареам старити, γέροντας 
старец старац, γερός, ισχυρός, δυνατός силен силан, γεύμα ручек ручак, γη земја 
земља, γηροκομείο старечки дом старачки дом, γινωμένος, ώριμος зрел зрео, γιορτάζω, 
εορτάζω празнувам празновати, γκρίνια, δυσαρέσκεια незадоволство незадовољство, 
γλείφω оближувам облизати, γλυτώνω, σώζω спасувам спасити, γλώσσα јазик језик, 
γλωσσολόγος лингвист лингвиста, γνάθος челуст чељуст, γνησιότητα автентичност 
аутентичност, γνωμάτευση мислење мишљење, γνώση знаење знање, γνωστοποιώ, 
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πληροφορώ известувам известити, γοητευτικός шармантен шармантан, γονάτισμα 
клечење клечање, γονέας родител родитељ, γονείς родители родитељи, γόνος потомок 
потомак, γραμματεία секретаријат секретериат, γραφειοκράτης бирократ бирократа, 
γραφειοκρατία бирократија бирократиа, γραφικός, γραπτός (επίθ.) пишан писмен, 
γραφικός (του γραφείου) канцелариски канцеларјиски, γράψιμο ракопис рукопис, γρίφος, 
αίνιγμα гатанка гатка, γρονθοκοπώ боксувам боксовати, γυαλάδα блесок блесак, 
γυάλισμα, λάμψη блескање блештање, γυλιός ранец ранац, γυμνάζω тренирам 
тренирати, γυμνασιόπαιδο гимназијалец гимназијалац, γυμνιστής нудист нудиста, 
γύμνωση, γυμνότητα оголување оголеност, γύρω околу около, γύρω наоколу наоколо, 
γύψινος гипсен гипсан, δακτυλήθρα напрсток напрстак, δαμάζω снирувам смирити, 
δαμασκηνιά слива шљива, δαμάσκηνο слива шљива, δαπάνη трошок трошак, 
δαπανηρός скап скуп, δάσκαλος учител учитељ, δεινοπαθώ страдам страдати, δεινός, 
ικανός способен способан, δελτάριον картичка карта, δενδροκομία овоштарство 
овощарство, δεξίωση прием пријем, δερματίτιδα дерматит дерматитис, δεσμεύω 
ангажирам ангажовати, δεσποινίδα госпоѓица госпођица, δεσποτεία, κυριαρχία 
господарење господство, δηλώνω декларирам декларисати, Δήμαρχος градоначалник 
градонашелник, δημιουργός автор аутор, δημοσιογράφος журналист журналиста, 
δημόσιος општествен општински, δημοφιλής популарен популаран, διαβάθμιση 
степенување степеновање, διαβαίνω минувам минути, διαβατικός претходен преходан, 
διαβλέπω предвидувам предвидети, διάγνωση дијагноза диагноза, διάγραμμα дијаграм 
диаграм, διαγραφή бришање брисање, διαγραφή прецртување прецртавање, διαγωγή 
држење држање, διαδήλωση демонстрација демонстрације, διάδρομος кулоар кулоари, 
διάζευξη, χωρισμός разидување разилажење, διάθεση расположение расположење, 
διαθέσιμος расположлив расположив, διαιρέτης делител делитељ, δίαιτα (διατροφή) 
диета дијета, διαιτητής арбитер арбитар, διακαίω распалувам распалити, διάκενος, 
κενός празен празан, διακλάδωση разгранување разграњавање, διακομίζω, μετακινώ 
преместувам преместити, διακοπή прекин прекид, διακόσιοι двесте двеста, διακόσμηση 
украшување украшавање, διακοσμητικός декоративен декоративан, διάκριση 
разликување разликовање, διαλαλώ, διακηρύττω разгласувам разгласити, διαλέγομαι, 
συνομιλώ разговарам разговарати, διαλεκτική дијалектика диалектика, διαλεκτικός 
дијалектичен диалектичан, διάλεκτος дијалект диалект, διαλεκτός одбран одабран, 
διαλλακτικός компромисен компромисан, διάλογος дијалог диалог, διάλυση растопување 
распуштање, διαλύω распуштам распуштити, растопити, διαμάχομαι спорам спорити, 
διαμερίζω разделувам разделити, διαμερίζω поделувам поделити, διάμετρος дијаметар 
диаметар, διαμφισβήτηση оспорување оспоравање, διανόημα, στοχασμός 
размислување размишлајање, διανόηση мислење мишљење, διανοητικός 
интелектуален интелектуалан, διαπερνώ, εισδύω проникувам проникнути, διαποτίζω, 
βρέχω мокрам мокрити, διάπραξη, εκτέλεση извршување извршење, διαπρέπω 
одликувам одликовати, διάπυρος, φλογερός пламенен пламен, пламенаст, διάρθρωση 
конструирање конструкција, διαρκής непрекинат непрекидан, διάσημος славен славан, 
διάσημος значаен значајан, знаменит, διασπάθιση, σπατάλη расипништво расипност, 
διάσπαση пробивање пробијање, διασπώ, μοιράζω, δίνω разделувам разделити, 
διασπώ, χωρίζω одделувам одељивати, оделити, διάσταση, διαχωρισμός оддалечување 
одељивање, διάσταση, κλίμακα, αναλογία рамер размер, διάστροφος, κυρτός искривен 
искривљен, διασύρω црнам чрнети се, διάσωση спасување спасавање, διάταξη 
распоредување распорећивање, διατρέφω, στηρίζω поддржувам подржати, 
подржавати, διατυπώνω формулирам формулисати, διατύπωση формулар 
формулисање, διαύγεια бистрост бистрина, διαύγεια јасност јасноћа, διαφανής 
провиден провидан, διαφεντεύω заштитувам заштитити, διαφημίζω, δημοσιεύω 
разгласувам разгласити, διαφορετικά инаку иначе, διάφραγμα дијафрагма диафрагма, 
διαφυγή бегство бекство, διαφυγή избегнување избављање, διαχείριση раководење 
руковођење, διαχείριση, χειρισμός манипулирање манипулација, διβολίζω, οργώνω 
преорувам преоравати, преорати, διβολίζω, ανασκάπτω прекопувам прекопити, 
διδάσκω предавам предати, δίδυμος двоен двојни, δίδυμος, ίδιος еднаков једнак, διεθνής 
интернационален интернационалан, διεκδικώ, απαιτώ претендирам претендовати, 
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διενέργεια извршување извршавање, διέπω (ρυθμίζω, κυβερνώ) управувам управити, 
διερευνώ, εξετάζω иследувам изследити, διερευνώ, μελετώ проучувам проучити, 
проучавати, διευρύνω раширувам разширити, δικαιολογώ извинувам извинити, 
δικαιοσύνη правосудство правосуће, δικαιώνω оправдувам оправдати, δικτυωτός 
мрежест мрежаст, διορατικότητα, προνοησία далековидост далновидност, δίνω, δίδω 
давам давати, δίνω, παραδίδω предавам предати, διόδια патарина путарина, 
διορατικότητα, προνοησία далековидост далновидност, διόρθωση поправање 
поправљање, διόρθωση корегирање корекција, διπλασιασμός удвојување 
удвостручавање, διπλάσιος двоен двоини, двојак, διπλώνω, τυλίγω завиткам завити, 
διπρόσωπος дволичен дволичан, δισέγγονος правнук праунук, διστακτικός колеблив 
колебљив, διψασμένος жеден жедан, δοκιμάζω, εξετάζω испитувам испитати, δοκιμασία, 
εξέταση испитување испит, δοκώ, σκέπτομαι мислам мислити, δόντι заб зув, δοξάζω, 
εορτάζω прославувам прославити, δοξάρι лак лук, δούλη, δούλα слугинка служанка, 
слушкиња, δουλικός ропски робовски, δοχείο сад суд, δράκαινα, δράκος змеј змај, 
δραστικός драстичен драстичан, δριμύτητα острина оштрина, δρυς даб дуб, δυάδα 
двојка двојни, δυναμικός динамичен динамичан, δυνατός силен силан, δυσανάγνωστος 
нечитлив нечитљив, δυσανάλογος несразмерен несразмеран, δυσανασχετώ негодувам 
негодовати, δυσαρέσκεια (δυσφορία) незадоволство незадовољство, δυσαρεστημένος 
незадоволен незадовољан, δυσάρεστος непријатен непријатан, δυσαρεστώ, πικραίνω 
огорчувам огорчити, δυσκοιλιότητα запек запеће, δύσκολος тежок тежак, δυσμένεια, κακή 
διάθεση нерасположење неразположење, δυστύχημα (δυστυχία) несреќа несрећа, 
δυστυχής несреќен несрећан, δυσφήμηση клевета клеветање, δυσφορία, αποδοκιμασία 
негодување негодување, δυτικός западен западни, δώμα куќа кућа, δωροδοκία поткуп 
поткупљивање, εβδομηκοστός седумдесетти седамдесети, Εβραία Евреијка Јеврејка, 
εβραϊκός еврејски јврејски, εγγονή внука инука, εγγονός внук инук, εγκάρδιος срдечен 
срдачан, εγκέφαλος мозок мозак, έγκριση одобрение одобрење, εγκύκλιος циркуларен 
циркуларан, εγχείρημα обид опит, εγωιστής егоист егоиста, εγωιστικός егоистичен 
егоистички, εδαφικός територијален територијални, εθελοντής доброволец 
добровољац, εθελοντικός доброволен добровољан, εθνικιστής националист 
националиста, εθνικός национален национални, ειδικός специјален специалан, ειδικός 
посебен посебан, εικονικός фигуративен фигуративан, ειλικρίνεια чесност честитост, 
ειλικρινώς чесно честито, ειρωνικός ироничен ироничан, εισφορά данок данак, εκατόμβη 
хектомба хецатомб, εκδίδω, δημοσιεύω публикувам публиковати, εκεί таму тамо, εκείνος 
оној онај, εκκεντρικός ексцентричен ексцентричан, έκκριση секреција секрет, εκλεκτός 
избран изабран, εκλογικός изборен изборни, εκλύω, εξαντλώ ослабувам ослабити, 
εκλύω, ενδίδω, υποχωρώ попуштам попустити, εκπληκτικός, αποθαρρυντικός поразен 
поразан, εκπομπή емитување емитовање, εκτελεστικός егзекутивен егзекутиван, 
έκτροπος, απρεπής неуместен неумесан, εκτυπώνω, ξεσφραγίζω отпечатувам 
отпечатити, εκφοβίζω плашам плашити, εκφοβίζω, τρομάζω заплашувам заплашити се, 
εκφράζω, δηλώνω искажувам изказати, έκφυλος, ακόλαστος развратен развратан, 
εκφώνηση извикување извиквање, ελαιόλαδο маслиново масло маслиново уље, 
ελαιόχρωμα маслинова боја маслинаста боја, ελαστικός еластичен еластичан, έλατο 
ела јела, ελάττωμα недостаток недостатак, ελάττωση (μείωση) снижување снижавање, 
ελάφι елен јелен, ελεεινός мизерен мизеран, ελεημοσύνη милостина милостиња, έλεος 
поштеда пожуда, ελεύθερος слободен свободан, ελευθεροφροσύνη слободоумие 
слободоумље, ελευθέρωση ослободување ослобођење, ελευθερωτής ослободител 
ослободилац, ελκυστικός привлечен привлачан, ελλείπω недостигам недостаје ми, 
Ελληνίδα Гркинка Гркинја, Ελληνοπούλα Гркинче Гркинја, έλξη привлекување 
привлачение, привлачност, εμβαθύνω, εισδύω проникнувам проникнути, εμβολιασμός 
вакцинирање ваксинисање, εμετός повраќање повраћање, εμμονή, συνέπεια 
доследност последица, εμπιστευτικώς доверливо поверљиво, εμπορικός трговски 
трговачки, εμπόριο трговија трговина, έμπορος трговец трговац, εμφανής очигледен 
очигледан, εμφανής, δημόσιος јавен јаван, εμφράττω заградувам заградити, εναποθέτω 
поставувам постављати, ενδόμυχος интимен интимни, ενδόμυχος, κρυφός таен тајни, 
ενδόμυχος, κρυμμένος скриен скривен, ενδυναμώνω поткрепувам поткрепити, 
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ενεργητικός енергичен енергичан, ενεργητικός активен активан, ενεργό μέλος κόμματος 
активист активиста, ένεση инјекција инекција, ενήλικος полнолетен пулнолетан, εννοώ 
мислам мислити, ένοικος наемател најамник, ενότητα единство јединство, ένοχος 
виновен виновник, εντατικός интензивен интензиван, έντυπος, σφραγισμένος печатен 

печатни, εντυπώνω, σφραγίζω запечатувам запечатити, ενυδρείο аквариум акваријум, 
εξαγωγικός извозен извозни, εξαερώνω проветрувам проветрити, εξαιρετικός, 
αποκλεισμένος исклучителен исклучен, εξαλείφω истривам избрисати, εξαπατώ, 
παρασύρω измамувам измамити, εξαρμόζω, εξαρθρώνω разглобувам разглобити, 
εξάρτιση, ανεφοδιασμός снабдување снабдевање, εξάσκηση треининг тренирање, 
εξασκώ практикувам практиковати, εξασφαλίζω обезбедувам обезбедити, εξασφάλιση 
обезбедување обезбећење, εξαφανίζω уништувам уништити, εξέδρα трибина трибуна, 
εξερευνώ проучувам проучавати, проучити, εξέρχομαι, αφήνω напуштам напустити, 
εξέχω, υπερτερώ надминувам надмашити, εξήγηση објаснување објашњавање, 
εξιστορώ, περιγράφω опишувам описати, εξιχνιάζω, αποκαλύπτω откривам открити, 
έξοδος излез излаз, εξομολόγηση признание признање, εξόν освен осим, εξόντωση 
уништување уништавање, εξορίζω, φυλακίζω затворам затворити, εξόριστος, 
αιχμάλωτος заточеник затвореник, έξυπνος умен уман, εορταστικός празниен празнички, 
празнични, επαγγελματίας професионалец професионалац, επαιτώ просам просити, 
επακολουθώ следувам следити, επαλήθευση збиднување збидање, επαναβλέπω 
погледувам изгледам, види поново, επαναστάτης револуционер револуционар, 
επαρχιώτης провинцијалец провинциалац, επιβάρυνση отежнување отежавање, 
επιβάτης патник путник, επιβραβεύω наградувам наградити, επιγραφή натпис надпис, 
επιδεκτικός приемлив приемливиј, прихватљив, επιδέχομαι, βάζω трпам трпати, 
επιδιορθώνω ремонтирам ремонтовати, επίδομα додаток додатак, επίδοση врачување 
врачање, επιεικής, δουλοπρεπής снисходлив снисходљив, επίζηλος, φθονερός завиден 
завидан, завидљив, επιζήμιος штетен штетан, επιθέτω, τοποθετώ поставувам 
поставити, επικίνδυνος опасен опасан, επικρίνω, αποδοκιμάζω осудувам осудити, 
осућивати, επικροτώ, εγκρίνω одобрувам одобравати, одобрити, επιμελητεία 
интенданство интендантура, επιμονή настојчивост настојање, επίμονος упорен упоран, 
επινόημα измислица измишљотина, επινοώ измислувам измислити, измишљати, 
επινοώ откривам открити, επίπλωση, ταπετσάρισμα мебелирање меблирање, 
επιπόλαιος површен површан, επίπονος тежок тежак, επίσημος официјален официален, 
επίσημος, αρμόδιος меродавен меродаван, επισκευή поправка поправак, ομοιοκαταληξία 
стих, ομοιότητα сличност, επιστατώ контролирам контролисати, επιστέγασμα, λήξη, τέλος 
завршок (на нешто) завршетак, επιστηρίζω, βασίζω се базирам базирати, επιστήριξη, 
δυνάμωση поткрепување поткрепљење, επίστρωση, κάλυψη покривание покривање, 
επιτακτικός заповеден заповедни, επιτελώ, εκτελώ извршувам извршити, επιτήδειος 
способен способан, επιτιμώ, μισώ мрзнам мрзети, επίτομος, βραχύς краток кратак, 
επιφανής, διάασημος виден вићен, επιφυλλίδα подлисник подлистак, επίχρυσος 
позлатен позлаћен, επόμενος следен следећи, επτά седум седам, ερασιτέχνης љубител 
љубитељ, εραστής љубовник љубавник, έρευνα проучување проучавање, ερευνώ, 
σπουδάζω проучувам проучити, проучавати, ερευνώ, ανακρίνω, εξετάζω иследувам 
иследити, ερημονήσι пуст остров пуст острво, ερημονήσι, ακατοίκητο νησί ненаселен 
остров ненасељен острво, ερήμωση опустошување опустошење, ερυθρόδερμος 
црвенокожец црвенокожац, ερυθρός црвен цервен, έρωτας љубов љубав, εστία огниште 
огњиште, ευαισθησία чувствителност чувственост, ευαίσθητος чувствителен чувствен, 
ευγενής, μεγαλόψυχος благодарен благодаран, ευγνωμονώ благодарен сум 
благодарити, εύθυμος весел весео, ευθυμώ се веселам веселити се, ευκαταφρόνητος, 
μηδαμινός ништожен ништаван, ευκαταφρόνητος, ασήμαντος незначителен незначајан, 
ευκίνητος, δραστήριος агилен агилан, ευλάβεια благослови благослов, εύπιστος наивен 
наиван, εύπλαστος пластичен пластичан, ευρετήριο азбучник азбучни, εύρωστος силен 
силан, ευσπλαχνία милосрдие милосрђе, ευτυχία среќа срећа, εύφορος плоден плодан, 
ευχαρίστηση задоволство задовољство, ευχαριστία благодарност благодарно, 
ευχάριστος пријатен пријатан, ευχαριστώ благодарам благодарити, εύχομαι, 
προσεύχομαι се молам молити се, έφεδρος резервен резервист, έφοδος атака атак, 
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εφορμώ јуришам јуришати, ζεστός топол топао, ζητιανεύω, επαιτώ просам просити, 
ζόρικος тежок тежак, ζουμερός сочен сочан, ζοφερός мрачен мрачан, ζύμωμα месење 
мешање, ζωδιακός зодијаски зодијак, ζωηρότητα живост живоси, ηγουμένη игуменија 
игуманија, ηγούμενος игумен игуман, ηθικός морален моралан, ηθοποιός глумец 
глумац, ηλεκτρικός електричен електричан, ηλεκτροφωτίζω електрифицирам 
електрификовати, ήλιος сонце сунце, ημέρα ден дан, ημισφαίριο полутопка полулопка, 
ηρεμίζω успокојувам успокојити, ηρεμώ се успокојувам успокојити се, θαρραλέος смел 
смео, θαυμάσιος прекрасен прекрасан, θαυμάσιος чудесен чудесан, θαυματουργός 
чудотворец чудотворан, θεία вујна ујна, θεϊκός божествен божанствен, θεμέλιο темел 
темељ, θεμέλιο основа основ, θεόρατος огромен огроман, θεοσεβής побожен побожан, 
θερμός (ο) топол топао, θηρίο ѕвер звер, θηριωδία дивјаштво дивљаштво, θηριωδία 
(κτηνωδία) ѕверство зверство, θιασώτης (οπαδός) приврзаник приврженик, θίγω, 
ψηλαφώ пипам пипати, θλίψη тага туга, θρασύς дрзок дрзак, θρεπτικός хранлив храњив, 
θρήσκευμα вероисповед вероисповест, θρησκευτικός религиозен религиозан, 
θριαμβευτικός триумфален тријумфалан, θρυλικός легендарен легендаран, θυγατέρα 
ќерка кћерка, θυμίαμα темјан тамјан, θυμός бес вес, ιδανικός идеален идеалан, 
ιδεαλιστής идеалист идеaлиста, ιδιαίτερος осовен осован, ιδιαιτέρως, ιδιαίτερα осовено 
посебно, ιδιοθελώς доброволно добровољно, ιδρυτής основач оснивач, ιεραπόστολος 
мисионер мисионар, ιεραρχία хиерархија хијерархија, ιερεύς хереј јереј, ιερός свет 
свети, ιερός, αφιερωμένος посветен посвећен, ιεροσυλία богохулство богохулење, 
ιερόσυλος богохулен богохулан, ικανός способен способан, ιλαρός весел весео, ιλαρός 
радосен радостан, ιμπεριαλιστής империјалист империјалиста, ιμπρεσσιονιστής 
импресионист импресиониста, ινάτι, γινάτι инает инат, ιππασία јавање јахање, 
ιππόκαμπος морски коњче морски коњић, ίσιος прав прави, ισόβιος доживотен 
доживотан, ισόγειος приземен приземни, ισοζύγιο рамнотежа равнотежа, ισοζύγιο 
баланс биланс, ισόμετρος, ανάλογος сразмерен сразмеран, ισότητα еднакост једнакост, 
ισότητα рамноправност равноправност, ιστορικός историски историјски, ιστορώ 
опишувам описивати, описати, ισχυρογνωμοσύνη непопустливост непопустљивост, 
ισχύς моќ моћ, Ιταλικός Италијански Италиански, ίχνος трага траг, καβαλιέρος кавалер 
кавалир, καβγατζής кавгаџија кавгаджија, καθαριότητα чистота чистоћа, κάθετος 
вертикален вертикалан, καθησυχάζω успокојувам успокојити, καθίζω заседнувам 
заседнути, заседети, καθυστερώ, παραλείπω изоставам изоставити, καίω, πυρπολώ 
изгорувам изгорети, καίω, πυρπολώ горам горети, κακίζω, γκρινιάζω мрморам 
мрмљати, κακιώνω, θωμώνω срдам срдити, κακό несреќа несрећа, κακόγνωμος 
злонамерен злонамеран, κακοήθης злобен злобан, κακολογώ, ραδιουργώ сплеткарам 
сплеткарити, κακόμοιρος беден бедан, κακοποιώ, καταστρέφω штетам штетити, 
κακούργος, παραβάτης престапник преступник, καλαίσθητος естетичен естетчки, 
κάλαντα коледе коледа, καλαπόδι, καλούπι калап (за чевли) калуп, καλημέρα добар ден 
добар дан, καλησπέρα добра вечер добро вече, καλλιεργητής земјоделец 
земљорадник, καλλιεργώ (γη) обработувам обрадити, καλλιεργώ (εκτρέφω) одгледувам 
одгајати, κάλλιστος, θαυμάσιος прекрасен прекрасан, κάλλιστος, έξοχος одличен 
одличан, καλόγερος, μοναχός калуѓер калуђер, καλοκαγαθία, καλοσύνη добрина 
доброта, καλοσυνεύω, καλυτερεύω се поправам поправити се, καλόψυχος добродушен 
добродушан, καλόψυχος добродушен добре душе, κάλτσα чорап чарапа, καλώ викам 
викати, καλώ, φωνάζω ονόματα повикувам повикати, καλώ прозивам призивати, 
καμαρώνω се гордеам (со некого) гордити се, καμουφλάρω, μεταμφιέζω маскирам 
маскирати, κάμπια гасеница гусеница, καναρίνι канаринец канаринац, κανείς никој нико, 
κανονικός редовен редован, κανονικός правилен правилан, κανονικός нормален 
нормалан, κανονισμός, Σύνταγμα устав устав, καντάδα кантада кантата, κάνω, εκτελώ, 
ασκώ вршам вршити, καπιταλιστής капиталист капиталиста, καπνιστήριο пушилница 
пушионица, καπνοδοχείο пепелник пепељара, κάποτε некогаш некада, καραβάνι карван 
караван, καραγκιόζης комичен човек комичан човек, καραμέλα бонбона бонбон, 
καρδιογραφία кардиографија кардиограм, καρδιοπάθεια срцево заболување срчана 
болест, καρικώνω поробувам порбити, καρποφόρος плоден плодан, καρποφορώ давам 
плод давати плодове, κάρρο кола кола, καρροτσάκι приколка приколица, κάρτα визит 
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карта визит, καρτέρι заседа замка, καρτερία трпение трпељивост, καρτερώ чекам 
чекати, κάρφωμα забивање забијање, καρφώνω забивам забити се, καρφώνω 
закачувам закачити се, καρωτίδα вратна артерија вратни артерија, κάσα (σενδούκη, 
κασέλα) сандак сандук, κάσα, χρηματοκιβώτιο саф сеф, κασσιτερένιος калаен, од калај 
калајни, καστανιά костен кестен, κάστρο тврдина тврђава, καταβολή, πληρωμή 
исплатување исплата, καταβρέχω намокрувам намочити, καταβρέχω мокрам мокрити, 
καταγίνομαι, ενδιαφέρομαι се занимавам занимати се, καταδιώκω гонам прогонити, 
καταδιώκω, εξετάζω иследувам иследити, κατάδοση, παράδοση предавство предавање, 
καταδότης поткажувач потказивач, καταθέτω, ξαπλώνω положувам положити, 
κατακερματίζω, θρυμματίζω дробам дробити, κατακερματίζω раздробувам раздробити, 
κατακρατώ задржувам во сила задржати неког силом, κατακραυγή, σφύριγμα писок 
писак, κατάκριση осудување осуђивање, κατάκτηση окупирање окупација, κατακυριεύω, 
κυριαρχώ завладувам завладати, κατακυρώνω утврдувам утврдити, καταληπτός 
разбирлив разумљив, κατάλληλος погоден погодан, κατάλογος список списак, κατάλοιπο 
остаток остатак, κατάλυση, ανταρσία одметнување одметање, καταμερίζω 
распределувам разделити, καταμουσκεύω намокрувам намочити, καταναγκασμός 
принуда принуђивање, κατανικώ, διασπώ разбивам разбијати, κατανόηση разбирање 
разбијање, καταπιέζω угнетувам угњетавати, καταπιέζω потиснувам притискати, 
καταπίεση, πίεση потиснување потискивање, καταπίεση угнетување угњетавање, 
κατάπληκτος, αποθαρρυντικός поразен поразан, κατάπληξη изненадување изненађење, 
καταπολεμώ, νικώ победувам победити, καταπόνηση изморување умор, καταποντισμός 
потонување потоп, καταρτίζω, εκπαιδεύω образувам образовати, καταρτίζω, σχηματίζω 
формирам формирати, κατάρτιση организирање организација, κατασκήνωση 
логорување логориште, κατασκηνώνω логорувам логоровати, κατασκοπεία шпионажа 
шпијунажа, κατασκοπεύω шпионирам шпијунирати, κατάσκοπος шпион шпијун, 
καταστατικός уставен уставан, καταστολή, καθησύχαση смирување смиривање, 
καταστρέφω уништувам уништити, καταστρέφω, χάνω, σκοτώνω погубувам погубити, 
κατάσχω секвестрирам секвестрирати, κατάσχω задржувам задржати, κατατρέχω, 
εξορίζω прогонувам прогонити, κατατροπώνω, αρπάζω разграбувам разграбити, 
κατατσακίζω, δαπανώ трошам трошити, κατατσακίζω, σπαταλώ, σκορπίζω расипувам 
расипити, καταυλισμός логорување логоровање, καταυλισμός логорување логориште, 
κατάφαση потврда потврђивање, καταφατικός потврден потврдан, καταφέρνω успевам 
успети, καταφλέγω разгорувам разгорети се, καταφλέγω разгорувам разгоревати се, 
καταφλέγω пламнувам пламтети, κατάφλεξη, φλόγα пламнување пламен, καταφοβίζω, 
εκφοβίζω, τρομάζω плашам плашити, καταφορτώνω претоварувам претоварити, 
καταφρονώ презирам презирати, καταφύγιο скривалиште склониште, καταχώνω 
заривам зарити, καταχωρίζω регистрирам регистровати, καταχώριση впишување 
уписивање, κατεψυγμένος замрзнат замрзнут, κατεργάζομαι обработувам обрадити, 
κατεργάζομαι преработувам прерадити, κατεργασία обработка обрада, κατεργασία 
преработка прерада, κατέχω владеам владати, κατηγορηματικός категоричен 
категоричан, κατηφορίζω се спуштам спуштати, κατηφορικός стрмен стрменит, κατοικία 
куќа кућа, κατονομασία именување именовање, κατοχή, κυριαρχία владеење владање, 
κατοχυρώνω гарантирам гарантовати, κατρακύλισμα тркалање котрљање, κατρακυλώ 
тркалам котрљати, κατσικίσιος козјиа козји, κατσούφης намуртен намрштен, κάτω долу 
доле, κατώτερος, μικροπρεπής понизок понизан, καυτερός лут љут, καυχώμαι, καυχιέμαι 
се гордеам гордити се, καφετζής кафеџија кафеджија, καψώνω, καίγομαι пламнувам 
пламтети, κελί ќелија ћелија, κενό αέρος вакуум вакум, κενόδοξος суетен сујетан, κενός 
празен празан, κενοτάφιο празен гроб празан гроб, κενώνω, ελευθερώνω ослободувам 
ослободити, κένωση празнење пражњење, κερασιά цреша трешња, κερδοσκοπικός 
шпекулативен спекулативни, κερδοσκοπώ шпекулирам спекулисати, κέρινος восочен 
воштан, κεφάλαιο (βιβλίου) глава во книга глава на књига, κεφαλαιούχος капиталист 
капиталиста, κεφαλόπονος главоболка главобоља, κηδεμόνας старател старатељ, 

κηδεμονία старателство старатељство, κιβδηλεύω, νοθεύω фалсификувам фалсификовати, 
κιβώτιο, κάσα, σενδούκη сандак сандук, κιθαριστής гитарист гитариста, κιμάς мелено 
месо млевено месо, κινδυνεύω ризикувам ризиковати, κλασικός класичен класичан, 
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κλειδί клуч кључ, κλειδούχος (κλειδαράς) клучар кључар, κλήση повикување позивница, 
κλωστή конец конац, κοάζω крекам крекетати, κοίλος, κενός, άδειος празен празан, 
κοιμάμαι, κοιμώμαι спијам спавати, κοίμηση спиење спавање, κοιμίζω приспивам 
успавати, κοινοβουλευτικός парламентарен парламентаран, κοινολογώ, δημοσιεύω 
разгласувам разгласити, κοινοποίηση, είδηση известување извештај, κοινοποιώ 
соопштувам саопштити, κοινοποιώ известувам објавити, κοινός општ општи, κοινός 
заеднички заједнички, κοινωνία заедница заједница, κοινωνώ учествувам учествовати, 
κοκκινίλα цервенило црвенило, κοκκινογούλι црвено цвекло цвекла, κόλακας ласкавец 
ласкавач, κολακεία угодување улагивање, удварање, κολακεύω, ευχαριστώ угодувам 
угодити, κολλέγιο колеж колеџ, κολλεκτιβισμός колективизам колективизам, κολλητός 
залепен залепљен, κολλώ лепувам залепити, прилепити, κολυμβητής пливац плувац, 
κολύμπι пливање плување, κομματιάζω парчам распарчати, κομμουνιστής комунист 
комуниста, κομψός елегантен елегантан, κονιάκ коњак конак, κοντάρι, κονταρόξυλο, 
παλούκι колец колац, κόντεμα скратување скраћење, κοντός низок низак, κοπανίζω 
удирам ударати, κοπιάζω, εξαντλώ се изморувам изморити, κοπιαστικός тежок тежак, 
κοπρίζω ѓубрам ђубрити, κόρακας гавран гарван, κοραλλένιος корален корални, κοροϊδία 
исмејување исмејавање, κορυφαίος првенец првенствен, κορυφή врв врх, κοσκινίζω 
сејам сејати, просејати, κοσμικός световен светски, κόσμιος, σεμνός скромен скроман, 

κοσμοχαλασιά, ανακάτεμα бркотија бркање, κοστούμι, στολή, φορεσιά костум костим, 
κοτσίδα плетенка плетеница, κουβάλημα носење ношење, κουβέρτα ќебе ћебе, κουδούνι 
ѕвоно звоно, κουκουβάγια совалка сова, κουκούλα качулка капуљача, κουλλός, μονόχειρ 

еднорак једнорук, κουλούρι ѓеврек ћеврек, κουλουριάζω завиткувам завити,                                                                     κουμαντάρω 

командувам командовати, κουμπί, πόρπη, αγγράφα копче копца, κούνημα лулање 
љуљање, κουνιάδος шура шурак, κουνιέμαι се лулам љуљати се, κουνώ лулам љуљати, 
κουνώ нишам њихати, κούπα чинија чаша, шоља, κουτός, αφελής, αγαθός наивен 
наиван, κουφαίνω оглушувам заглушити, κοφτερός остар оштар, κοψίδι, απόκομμα 
одрезок отрезак, κρασοπότηρο часа за вино чаша за вино, κρατερός, δυνατός силен 
силан, κρατικός државен државни, κρατώ, επικρατώ господарам господарити, 
κρεατόπιττα пита со месо пита са месом, κρεβάτι креват кревет, κρεβατοκάμαρα спална 
спаваћа соба, κρεμάλα бесилка вешала, κρεμασμένος обесен обешен, κρεμάστρα 
закачалка закачаљка, закачка, κρέμομαι висам висити, вешати, κρεμώ обесувам 
обесити, κρεμώ закачувам закачити, κρησφύγετο скивалиште склониште, κριάρι овен 
ован, κρίκος, στεφάνη, τσέρκι обрач обруч, κρίνω, δικάζω судам судити, κρίσιμος 
критичен критичан, κριτήριο критериум критеријум, κρόταλο кастањети кастањета, 
κρούση удирање ударац, κρυστάλλινος кристален кристалан, κρυφά, κρυφίως скриено 
скривено, κτενίζω чешлам чешљати, κτηνωδία ѕверство зверство, κτήση завладување 
поседовање, κτίσιμο ѕидање зидање, κτίσμα зграда, градба грађевина, κτυπώ, οτρύνω, 
ουτάω удирам ударати, κυβερνήτης управител управитељ, κυβικός кубен кубични, 
κυβισμός кубатура кубизам, квадратура, κυκλικός кружен кружни, κυκλοφορία сообраќај 
саобраћај, κυκλοφορώ, εξαπλώνω се распространувам распространити, κυκλώνω, 
περιφράζω оградувам оградити, κυλινδρικός цилиндричен цилиндричан, κυνηγός ловец 
ловац, κυνηγώ, διώκω гонам гонити, κυνικός (Επίθ.) кичешки циничан, κυρία, αρχόντισσα 
госпоѓа госпођа, Κυριακή Недела Недеља, κυριαρχώ владеам владати, κυριεύω, 
υποτάσσω покорувам покорити, κύριος, βασικός, αρχικός основен основан, κύριος (επ.) 
главен главни, κύρος авторитет ауторитет, κυρτώνω, λυγίζω искривувам искривити, 
κυρτώνω, διπλώνω превиткувам превијати, κυρώνω, ενισχύω утврдувам утврдити, 
κύρωση, οχύρωση утврдување утврђење, κυψέλη кошера (за пчели) кошница, κώδικας 
(κώδιξ) код кодекс, κώλυμα, κωλυσιεργία пречка препрека, κωμικός, αστείος (επίθ.) 
смешен смешан, κωμικός комичен комичан, κωμικοτραγικός трагикомичен 
трагикокомичан, κωνικός конусен коничан, κωπηλάτης веслар веслач, λαβίδα клешта 
кљешта, λάβωμα ранување рањавање, λαγαρίζω чистам чистити, λαγαρίζω рафинирам 
рафинисати, λαγαρίζω, καθαρίζω избиструвам избистрити, λάγνος сладољубив 
сладострастан, λαθεύω, αμαρτάνω грешам грешити, λαϊκός народен народни, 
λαίμαργος, αχόρταγος ненаситен незасичен, λαιμητόμος гилотина гиљотина, λάμπα 
ламба лампа, λάμπα светилка светиљка, λαμπάδα свеќа свећа, λαμποκοπώ, λάμπω, 
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φωτίζω светам светлати, светлити, λαμπρός осветлен светлуцав, λαδώνω замастувам 
подмазати, λαδώνω замастувам измастити, λαμπρότητα, αστραπή блесок блесак, 
λάμπω светам светлети, λάμπω сјајам сјајити, λανθάνω, χάνομαι заблудувам 
заблудити, λάου λάου, σιγά σιγά лека полека полако полако, λαρυγγίζω викам викати, 
λασκάρω, απολύω отпуштам отпуштати, отпустити, λασπερός, λασπώδης каллив каљав, 
λάσπη кал каљуга, λάστιχο ластик ластика, λάτρης, λατρευτής обожавател, обожавач 
обожаватељ, λαχανιάζω се задишувам задихати се, λάχανο, χόρτα зелка зеље, 
λαχανοφάγος вегетаријанец вегетаријанац, λαχανόφυλλο лист од зелка лист од зеље, 
λαχείο лотарија лутрија, лото, λαχνός среќка срећка, λεβέντης храбар човек храбар 
момак, λέβητας, καζάνι котел котао, λεγεωνάριος легионер легионар, λέγω, απαγγέλλω 
читам читати, λεηλασία кражба краћа, λειβάδι, βοσκή, λιβάδι пасиште пасење, 
λειτουργία, ενέργεια дејствување дејство, λειτουργός, υπηρέτης служител служитељ, 
λείψανο, υπόλοιπο остаток остатак, λειώσιμο, τήξη топење топљење, λεμονάδα 
лимонада лимунада, λεμόνι лимон лимун, λεμονόφλουδα лимонова кора лимунова 
кора, λεοντόκαρδος со лавовско срце лављег срца, λεπίδα острица оштрица, λεπταίνω, 
λεπτύνω истенчувам истањити, λεπτά (χρήματα) пари паре, λεπτό минута минут, 
λεπτοκαμωμένος, απαλός, τρυφερός нежен нежан, λεπτομερής подробен подробан, 
λεπτομερής детален деталан, λεπτός, τρυφερός, φίνος фин фини, λέρα, βρωμιά, 
ακαθαρσία нечистотија нечистоћа, λευκαίνω белам белети, λευκαίνω, ασπρίζω 
избелувам избелити, λευκός бел белац, λευκός бел бело, λεύκωμα белка беланце, 
λεωφορείο автобус аутобус, λήξη завршок завршетак, λησμονιά, αφηρημάδα 
заборавност заборавност, ληστεύω, λεηλατώ грабам грабити, λιάζω, στεγνώνω 
исушувам сушити, сунчати, λιβάνισμα кадење кађење, λίβας (ΝΔ άνεμος) југозападен 
ветер јужни топао ветер, λιγδερός, αλειμμένος мазен мазан, масан, λιγνιτωρυχείο рудник 
на лигнит рудник лигнита, λίγος мал мало, λίγωμα малаксаност малаксавост, λίθινος 
каменит камени, λίκνο, κούνια лулка љуљашка, λιμάρω, πριονίζω пилам пилити, 
испилити, λιμενικός пристаништен пристанишни, λιμνάζω стагнирам стагнирати, 
λιμνάζω, είμαι στάσιμος заостанувам заостати, λίμνη езеро језеро, λιμνοθάλασσα морски 
залив морско језеро, λιμπίζομαι, μαραίνω копнеам копнети, λιμπρέτο либрето либрета, 
λινάρι лен лан, λινό ленен платно ланено платно, λινός ленен ланен, λιόδενδρο 
маслиново дрво маслина, λιποθυμία малаксаност малаксавост, λιπόθυμος омалаксан 
малаксао, λιποτακτώ дезертирам дезертирати, λιτανεία литанија литанија молитве, 
λιτός, φτωχός беден бедан, λιχνίζω вејам вејати, λιχνίζω вејам жито вејати жито, 
λίχνισμα веење вејање, λίχνισμα веење жито вејање жито, λογικός логичен логичан, 
λογικός разумен разуман, λογομαχώ, συζητώ дискутирам дискутовати, λόγος, διήγηση 
причина причање, λογοτέχνης литерат литераран, λοιμώδης заразен заразан, λουκέτο 
катанец катанац, λουλουδίζω цветам цветати, λουλουδίζω, ανθοβολώ, ανθίζω 
расцветувам расцветати се, λουστράρω, βερνικώνω лакирам лакирати, λοχαγός 
капетан капетан вода, λυγίζω, διπλώνω превиткувам превијати, λυγμός, θρήνος, 
οδυρμός редење ридание, λυκόφως самрак сумрак, λυντσάρισμα линчување 
линчовање, λύπη тага туга, λυπημένος тажен тужан, λυπημένος разжалостен жалостан, 
λυπώ жалостам жалостити, λυρικός лирски лирски песник, λυσσάζω побеснувам 
побеснити, λυσσασμένος, θυμωμένος бесен бесан, λυτός разврзан развезан, λύτρα 
откуп откупица, λυτρωμός, ελευθέρωση ослободување ослобоћење, λυτρώνω, 
ελευθερώνω ослободувам ослободити, λυτρώνω откупувам откупити, λυχνία ламба 
лампа, μαγγανοπήγαδο, πηγάδι, πηγή кладенец кладенац, μαγείρεμα, ετοιμασία готвење 
готовљење, μαγειρεύω, παρασκευάζω готвам готовити, μαγευτικός магичен магичан, 
магички, μαγικός, υπέροχος, θαυμάσιος прекрасен прекрасан, μαγικός шармантен 
шармантан, μαγιονέζα мајонез мајонеза, μάγκας, σβέλτος итрец хитар, μαγκώνω, 
μαγγώνω притискам притиснути, μαγκώνω, μαγγώνω стискам притискати, μαζί, ομού 
заедно заједно, μαθημένος привикнат навикнут, μαθητευόμενος чирак ученик, 
μαθητολόγιο азбучен список списак ученика, μαθήτρια ученичка ученица, μαιεύω, 
ξεγεννώ пораѓам пораћати, μακαρίζω, μετριάζω ублажувам ублажити, μακάριος блазен 
блажен, μακριά далеку далеко, μακρινός далечен далек, μακροθυμία, υπομονή, ανοχή 
трпеливост трпељивост, μακρόθυμος трплив стрпљив, μακροθυμώ, ανέχομαι, υπομένω 
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трпам трпети, μακροπρόθεσμος долгорочен дугорочан, μακρύνω, παρατείνω, μακραίνω 
се пролонгирам пролонгирати, μαλάζω, πιέζω стискам стискати, стиснути, μαλακός, 
ήπιος, πράος кроток кротак, μαλλί волна вуна, μάλλινος волнен вунен, μάλωμα, 
τσακωμός расправија расправљање, μαλλώνω расправам расправити, μαλλώνω, 
μουρμουρίζω мрморам мрморити, мрморљати, μανιώδης бесен бесан, μανιώδης 
(μανιακός) манијачки манијак, μανικέτι манжетна манжета, μανίκι ракав рукав, μαννάρι 
(αρνί οικόσιτο, αμνός) јагне јагње, μανταλάκι штипка штипаљка, μάνταλο πόρτας, σύρτης 
мандало мандал, μάνταλο πόρτας, σύρτης резе реза, μανταλώνω затворам со мандало 
затворити каваком, μαντάτο вест вести, μαντεύω пророкувам прорицати, μαντολάτο 
алба со бадеми слатко од бадема, μαντολίνο мандолина мандолин, μαντρόσκυλο 
овчарско куче пас овчар, μαντρώνω, περικλείω оградувам оградити, μαράζι мака мука, 
μαργαριταρένιος бисерен бисерин, бисеран, μαρκάρω маркирам маркирати, μαρίδα вид 
ситна риба ситна риба, μαριονέτα марионетка марионета, μαρκάρω означувам 
означити, μαρμαράς, λιθοχαράκτης каменорезец каменорезац, μαρμάρινος мермерен 
мермерни, μαρμάρινος мермерен мраморни, μάρμαρο мермер мрамор, μαρμελάδα 
мармелад мармелада, μαρξιστής марксист марксиста, μαρτυρία свидетелство 
сведочење, μαρτύριο мачење мучење, μαρτυρώ сведочам сведочити, μάσημα џвакање 
жвакање, μασιά маша маше, μαστίγωμα бичување бичевање, μαστίζω бичувам 
бичувати, μαστίχα гума за џвакање гума за жвакање, μαστροπεύω, μεσολαβώ 
посредувам посредовати, μαστρωπός посредник подводник, подводач, μασώ џвакам 
жвакати, ματαιοδοξία суетност сујетност, ματαιόδοξος суетен сујетан, ματαιότητα суета 
сујета, ματαιώνω осуетувам осуетити, ματιάζω урочувам урекнути, урећи, μάτιασμα 
урочување, урок урекнуће, μαυρίζω поцрнувам поцрнети, μαυσωλείο мавзолеј маузолеј, 
μαχαιριά одар од нож убод ножем, μαχαιρώνω ранувам со нож ранити ножем, μαχητής, 
στρατιώτης воин воиник, μαχητής борец борац, μάχομαι, πολεμώ војувам војевати, 
μεγαλείο величина величанство, μεγαλειότατος величество његово величество, 
μεγαλοπρεπής величествен величанствен, μεγαλόσωμος едар једар, μεγαλόσωμος, 
ρωμαλέος, δυνατός снажен снажан, μεγαλοφυής генијален генијалан, μεγαλόψυχος 
великодушен великодушан, μεζές мезе меза, μεθοδικός методичен методичан, 
μέθυσμα, μεθύσι напивање напитост, μεθώ опивам опити се, напити се, μειδίαμα 
насмевка осмех, подсмех, μειδιώ се смеам смешити се, μειονεκτικός, ελαττωματικός 
дефектен дефицитаран, μειονεκτικός неповолен неповољан, μειονότητα малцинство 
мањина, μελαγχολικός меланхоличен меланхоличан, μελανιάζω посинувам посути 
мастилом, μελανοδοχείο мастилница мастионица, μελανώνω се мастилавам испрљати 
мастилом, μελένιος, μελάτος сладок како мед заслађен медом, μελέτη проучување 
проучаване, μελετώ проучувам проучавати, μελίσσι кошница (за пчели) кошница, μέλος 
(επιτροπής) член члан, μελωδικός мелодичен мелодичан, μεμψιμοιρία, μουρμούρισμα 
мрморење мрмољење, μεμψιμοιρώ, μουρμουρίζω мрморам мрморити, μέντα ментол 
мента, μενταγιόν медалјон медаљон, μέρα ден дан, μερίδιο (μέρισμα) дел део, μερικεύω, 
επιλέγω определувам определити, опредељивати се, μερικεύω специфицирам 
спецификовати, μεροκάματο надница дневница, μεροληψία пристрастност пристраност, 
μεσαίος среден средњи, μεσήλικας средновечен средовечан (човек), μεσημβρινός, 
νότιος јужен јужни, μεσημέρι пладне подне, μεσημεριάτικος пладневен подневни, μεσίτης 
посредник поредник, μεσογειακός средоземен средоземни, μεσολαβώ посредувам 
просредовати, μεσολαβώ интервенирам интервенисати, μέσος среден средишњи, 
μεστός, ώριμος зрел зрео, μεταβάλλω променувам променити, μεταβιβάζω превезувам 
пренети, μεταβίβαση, μεταφορά пренесување преношење, пренос, μεταβίβαση 
превезување превоћење, μεταβλητός променлив променљив, μεταγενέστερος, επόμενος 
следен следећи, μεταγραφή препишување преписивање, μεταγράφω препишувам 
преписивати, μεταγράφω препишувам имот приписати имот, μεταδίνω, παραδίνω 
предавам предавати, μετάθεση, τοποθέτηση разместување размештај, μεταθέτω 
разместувам разместити, μεταθέτω преместувам преместити, μετακομίζω пренесувам 
преносити, пренети, μετακομίζω, μετακινώ преместувам преместити, μετακόμιση 
пренесување преношење, μετακόμιση превезување превоћење, μεταλλάσσω менувам 
променити, μεταλλάσσω изменувам изменити, μεταλλικός метален метални, μεταλλικός 
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(ορυκτός) минерален минерални, μετάλλιο метал медаља, μεταλλοβιομηχανία металска 
индустрија метална индустрија, μεταμέλεια покајување покајање, μεταμελούμαι 
покајувам покајати, μεταμορφώνω преобразувам преобразити, μεταμοσχεύω 
трансплантирам трансплатирати, μεταμφιέζω маскирам маскирати, μεταναστεύω 
емигрирам емигрирати, μεταξένιος свилен свиленкаст, μεταξοβιομηχανία свиларка 
индустрија индустрија свиле, μεταξύ меѓу међу, између, μεταπείθω разубедувам 
убедити, μεταποίηση преправање преправка, μεταποίηση изменување измена, 
μεταποιώ, μετατρέπω преправам преправити, μεταποιώ изменувам изменити, 
измењати, μεταπωλώ препродавам препродати, μεταρρυθμίζω реформирам 
реформирати, μετάσταση, μετατόπιση преместување премештај, μετασχηματίζω 
преобразувам преуобличити, μετασχηματισμός преобразување преображај, μετατοπίζω 
разместувам разместити, μεταφέρω превезувам преводити, μεταφέρω превезувам 
преводити, μεταφορικός транспортен транспортни, μεταφορικός превозен превозни, 
μεταφύτευση пресадување пресађивање, μεταφυτεύω пресадувам пресадити, 
μεταχειρίζομαι употребувам употребити, μεταχείριση, χρήση употребување 
употребљавање, μεταχειρισμένος употребен употребљен, μετέχω учествувам 
учествовати, μετεωρίτης метеорит метеор, μετέωρος, άλυτος нерешителен нерешив, 
μετέωρος, ουδέτερος неопределен неопредељен, μέτοχος акционер акционар, μέτρημα 
избројување бројање, μετρημένος одмерен умерен, μέτριος, έμμεσος, πλάγιος посреден 
посредан, μέτριος среден средни, μετριόφρων скромен скроман, μέτρο метро метар, 
μετρώ мерам мерити, μετρώ пребројувам пребројавати, пребројати, μετρώ бројам 
бројати, μετωπικός фронтален фронтални, μετωπικός челен челни, μηδαμινός 
ништожен ништаван, μηδέ, ούτε ниту нити, μηνιαίος месечен месечан, μηνιάτικο 
месечна плата месечна плата, μηνιγγίτις менингит менингитис, μήνυμα известие 
извешстај, μήνυση, θρήνος оплакување оплакивање, μηρυκάζω преџвакувам 
преживати, μήτε ниту нити, μήτρα, καλούπι калап калуп, μητριαρχία матријахат 
матријархат, μητρόπολη митрополија метропола, μητρυιά маќеа маћеха, μηχανορραφώ 
правам интриги интриговати, μηχανορραφώ сплеткарам сплеткарити, μηχανοστάσιο 
машинско одделение машинско оделење, μίγμα смеса мешавина, μιγνύω, αναμιγνύω 
смешувам смешати, μιγνύω, αναμιγνύω мешам мешати, μικραίνω намалувам умањити, 
μικραίνω се смалувам смањити, μικραίνω понижувам понижити, μικρόνους малоумен 
малоуман, μικροπρέπεια ситничавост ситничарство, ситничарење, μικροπρεπής низок 
низак, μικροσκοπικός микроскопски микроскопки, μικρόψυχος малодушен малодушан, 
μίλι милја миља, μιλώ говорам говорити, μιλώ, ομιλώ зборувам зборити, μίμος 
пантомимичар мимичар, μιμούμαι, στηρίζω, βοηθώ поддржувам подржати, μιμούμαι 
копирам копирати, μιμούμαι имитирам имитирти, μιναρές минаре минарет, 
μισάνθρωπος мизантропски мизантроп, μισερός, ανάπηρος осакатен осакађен, 
μισθοδοσία плата исплата, μισθοδοτώ исплатувам исплатити, μισθοφόρος платен војник 
плаћеник, најамник, μισθώνω најмувам изнајмити, μίσθωση најмување најамина, 
μισθωτής најмувач најамник, μισογύνης женомразец женомрзац, μισοφέγγαρο 
полумесечина полумесец, μισώ мразам мрзети, μνημονεύω паметам спомињати, 
μνησίκακος злопамтен злопамтило, μοδίστρα, ράπτρα модистка модисткиња, μοιάζω, 
φαίνομαι изгледам изгледати, μοιάζω личам личити, μοιράζω разделувам разделити, 
μοιραίος судбоносен судбоносан, μοιραίος фатален фаталан, μοιρασιά делба подела, 
μοιρολάτρης фаталист фаталиста, μοιρολογώ оплакувам оплакивати, μοιρολόϊ 
оплакување оплакивање, μολύβδινος оловен олован, μονάδα единица јединица, 
μοναδικός единствен јединствен, μοναδικός, σπάνιος редок редак, μοναξιά самотија, 
самување самотијња, μοναρχία монархиа монархија, μονιμοποιώ стабилизирам 
стабилизовати, μονιμοποιώ, ενισχύω утврдувам утврдити, μόνιμος, διαρκής траен, 
долготраен трајан, μονογράφω, υποογράφω парафирам парафирати, μονοκόμματος, 
μονολιθικός монолитен монолитан, μονοκόμματος, ολόκληρος, πλήρης цел цели, 
μονομέρεια едностраност једностраност, μονομερής едностран једностран, μονός 
непарен непаран, μονόφθαλμος едноок једноок, μονόχειρ еднорачен једнорук, 
μοντέρνος модерен модеран, μονώνω изолирам изоловати, μονώροφος едноспратен 
једноспратан, μόνωση изолирање изолација, μόνωση, απομόνωση осамување, 
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осаменост осамљеност, μονωτικός изолационен изолациони, μοριακός молекулен 
молекуларан, μορφάζω се муртам намрштити, μορφωμένος просветен просвећен, 
μορφώνω просветувам просвећивати, μορφώνω, διαμορφώνω, δίνω μορφή оформувам 
формирати, μορφώνω образовам образовати, μόρφωση образование образовање, 
μορφωτικός образовен образовни, μοσχολίβανο, θυμίαμα темјан тамјан, μοτοσυκλέτα 
мотор мотоцикл, μουγγρίζω, βουίζω бучам бучати, μουγκρίζω мукам мукати, μουγκρίζω 
рикам рикати, μουδιάζω отрпнувам, затреперувам утрнути, μούδιασμα отрпнување 
утрнуће, μουντός матен таман, μουρλαίνω полудувам полудети, μουρμούρα мрморење 
мрмљање, μουρμουρίζω мрморам мрморити, μουρουνόλαδο рибино масло рибље уље, 
μουσαμάς мушама мушема, μουσαφίρης гостин гост, μουσικοδιδάσκαλος учител по 
музика учитељ музике, μουσικός (επίθ.) музикален музички, μουσικοσυνθέτης 
композитор композитор (музике), μουσκεύω, βρέχω, ουρώ се мокрам мокрити, 
μουσούδα муцка њушка, μουσουργώ, συνθέτω компонирам компоновати, μοχθηρός зол 
злобан, μοχθηρός, ζηλόφθονος завидлив завидљив, μπαγκέτα диригентска палка 
диригентски штап, μπαινοβγαίνω влегувам-излегувам улазити-излазити, μπακάλης 
бакал бакалин, μπάλωμα крпење крпљење, μπανιερό, μαγιό костим за капење купаћи 
костим, μπαούλο (σενδούκη) сандак сандук, μπαρμπέρης бербер берберин, μπάτης 
ладен хладан, μπερδεύω се збркувам бркати, μπιζέλι грашок грашак, μπιφτέκι 
плескавица пљескавица, μπλέκω, ανακατεύω збркувам збркати, збунити, μπλέξιμο 
збркување збрканост, μπλοκάρω блокирам блокирати, μπογιατζής, βαφέας (house) 
бојаџија бојаджија, μπόγος денк дењак, μπουγάδα перење прање веша, μπουκάλι, 
παγούρι шише шиша, μπουσουλώ, έρπω лазам лазити, μπούφος, ανόητος глупак глупан, 
μπριγιαντίνη брилјантин брилиантин, μπροστινός преден предни, μπρούντζινος бронзен 
бронзан, μυαλό мозок мозак, μύγα мува муха, μύδι школка шкољка, μυθολογικός митски 
митолошки, μυθώδης, αφάνταστος баснословен баснослован, μυρίζω мирисам 
мирисати, μυρμήγκι мравка мрав, μυρμηγκοφάγος мравојад мравојед, μυρμηγκοφωλιά 
мравјалник мравињак, μυρωδιά, άρωμα аромат арома, μυσαρός, αηδιαστικός одвратен 
одвратан, μυσαρός, μισητός омразен омражен, μυστικός, μυστηριώδης, μυστήριος 
таинствен тајанствен, μυστικός, απόκρυφος, μυστηριακός мистичен мистичан, 
μυστικότητα таинственост тајновитост, μυτερός, οξυμένος, κοφτερός заострен заоштрен, 
μωαμεθανός мухамед мухамеданац, μωρό бебе беба, μωρός глупав глуп, μωρός, 
παράλογος, ασύνετος неразумен неразуман, ναυαγός бродоломец бродоломац, 
ναυαγοσώστης спасител спаситељ, ναυπηγός бродоградител бродоградитељ, ναυτιλία 
морепловство морнарство, νεανικός млад младолик, νεανικός младешки младићки, 
νέγρος црн црнац, νεκρός мртов мртав, νεκροτομείο мртовечница мртвачница, 
νεογέννητος новороден новороћен, νεογνό новороденче новорођенче, νεοελληνική 
γλώσσα новогрчки јазик новогрчки језик, νεολαία младина омладина, νέος нов нови, 
νερουλός воден воденаст, νεροχύτης мијалник умиваоник, νερώνω разводнувам 
разводнити, νερώνω мешам со вода мешати с вода, νερώνω додавам вода досипање 
воде, νευραλγία невралгија неуралгија, νευρασθένεια невростенија неурастенија, 
νευριάζω нервирам нервирати, νευρολογία неврологија неурологија, νευροπαθής кој е 
нервно заболен нервни болесник, νεφελώδης облачен облачно, νεφρίτιδα воспаление 
на бубрег упала бубрега, νεωτερίζω иновирам иновирати, νεωτεριστής модернист 
модеран, νήμα конец конац, νήπιο бебе беба, νησίδα островче островце, νησιώτης 
островјанец островљанин, νησιώτης, κάτοικος νησιού жител на остров житељ на 
острво, νησιωτικός островски острвски, νηστεύω постам постити, νηστεύω гладувам 
гладнети, νηστικός гладен гладан, νιαουρίζω мјаукам мјаукати, νικώ победувам 
победити, Νοέμβριος ноември новембар, νόημα значење значење, νόημα смисол 
смисао, νοητικός разумен разуман, νοθεία фалсификат фалшификат, νοθεύω, 
πλαστογραφώ фалсификувам фалсификовати, νόθος вонбрачно дете ванбрачно дете, 
νοιάζομαι се интересирам интересовати се, νοίκι, ενοίκιο, μίσθωμα наем најамнина, 
νοικιάζω изнајмувам изнајмити, νοικοκυρά домаќинка домаћица, νοικοκύρης домаќин 
домаћин, νοικοκυριό домаќинство домаћинство, νομαρχιακός окружен окружни, νομάς 
скитник скитница, νομή, βοσκή пасиште, паша пасење, νομίζω мислам мислити, 
νομιμοποιώ озаконувам озаконити, νομιμοποιώ легализирам легализовати, νομισματική 
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нумизматика номизматика, νομοθέτης законодавец законодавац, νομοθετικός 
законодавен законодаван, νομοταγής лојален лојалан, νοσταλγώ тагувам за домот 
туговати, νοστιμάδα вкус укус, νοστιμίζω (νοστιμεύω) правам вкусно направити укусним, 
νόστιμος вкусен укусан, νοτιάς јужен ветер јужни ветар, νότιος јужен јужни, νουθεσία, 
δίδαγμα наравучение наравоучење, νουθετώ, καθοδηγώ поучувам поучавати, поучати, 
νοώ мислам мислити, νταντά дадилка дадиља, ντουβάρι, βράχος стенкање стена, 
ντροπαλός срамежлив срамежљив, ντροπιάζω срамам срамотити, ντύσιμο облека 
облачење, νυκτερινός ноќен ноћни, νύχτα ноќ ноћ, νυχτέρι ноќна работа ноћни рад, 
νυχτερινός, νυκτικός ноќен ноћни, νωχελής индолентен индолентно, ξαδέλφη братучетка 
братучедка, ξακουστός славен славан, ξανανιώνω подмладувам подмладити, ξανοίγω 
отворам отворити, ξαρματώνω разоружувам разоружати, ξαρμάτωτος разоружен 
разоружан, ξασπρίζω избелувам избелети, ξασπρίζω белам белити, ξαστεριά ѕвездено 
небо звездано небо, ξάστερος ѕвезден звезден, ξεβιδώνω одвртувам одвртати, 
ξεβρωμίζω чистам чистити, ξεγάνωτος некалаисан некалајисан, ξεγεννώ породувам 
породити, ξεδιάντροπος бесрамник бесраман, ξεδιπλώνω одмотувам одмотати, 
ξεδιπλώνω размотувам размотати, ξεθάβω ископувам ископати, ξεθαρρεύω охрабрувам 
охрабрити, ξεθέωμα исцрпеност исцрпљеност, ξεθωριάζω избледувам збледети, 
ξεκαθαρίζω расчистувам расчистити, ξεκαθάρισμα расчистување расчишћавање, ξεκινώ 
започнувам почети, ξεκινώ απότομα тргнувам тргнути, ξεκλειδώνω отклучувам 
откључати, ξεκληρίζω уништувам уништити, ξεκληρίζω искоренувам искоренити, 
ξεκολλώ одлепувам одлепити, ξεκομμένος откинат откинут, ξεκουμπώνω откопчувам 
откопчати, ξεκουμπώνω раскопчувам раскопчати, ξεκουράζω одморам одморити, 
ξεκούραση, ανάπαυση починка починак, почивање, ξέμακρα далеку далеко, ξεμακραίνω 
оддалечувам одањити, ξεμέθυστος трезен трезан, ξεμεθώ отрезнувам отрезнити, 
ξεμοναχιάζω осамувам осамити, ξεμοναχιάζω, απομονώνω изолирам изоловати, ξενίζω 
(φιλοξενώ) угостувам угостити, ξενοδόχος хотелиер хотелијер, ξεπαγώνω топам 
отопити, ξεπεσμός паднат пад, ξεπεσμός опаднат опадање, ξεπληρώνω исплатувам 
долг исплатити, исплачивати, ξεπουλώ распродавам распродати, ξεραίνω исушувам 
исушити, ξερονήσι пуст остров пусто острво, ξέρω знам знати, ξέρω умеам умети, 
ξεσκεπάζω откривам откривати, ξεσκέπαστος откриен откривен, ξεσκίζω, ξεσχίζω 
раскинувам раскинувати, ξεσκονίζω бришам прашина брисати прашину, ξεσκόνισμα 
бришење прашина брисање прашине, ξεσυνηθίζω одвикнувам одвикнути, ξεσυνηθίζω 
одучувам одучити, ξετύλιγμα одмотување одмотавање, ξετυλίγω размотувам 
размотати, ξεφουσκώνω испразнувам испразнити, ξέφραγος разграден неозграђен, 
ξεφράζω, γκρεμίζω разградувам разградити, разграћивати, ξεφυτρώνω изникнувам 
изникнути, ξεφωνητό врисок врисак, ξεχασμένος заборавен заборављен, ξεχειλίζω 
поплавувам поплавити, ξεχειμωνιάζω зимувам зимовати, ξεχειμωνιάζω презимувам 
презимити, ξεχνώ заборавам заборавити, ξεχωρίζω одделувам оделити, одељивати, 
ξεχωριστός, διαχωριστικός одделен одељив, ξεχωριστός посебен посебан, ξεψυχώ 
умирам умирати, ξίδι оцет оцат, ξινός кисел кисео, ξιφασκία мечување мачевање, 
ξιφομαχώ мечувам мачевати, ξίφος меч мач, ξοδεύω трошам трошити, ξύλινος дрвен 
дрвени, ξυλοκόπος дрвосечач дрвосеча, ξυλοκρέβατο дрвен кревет дрвени кревет, 
ξύνω чешам чешати, ξύνω стругам стругати, ξύπνημα будење буђење, ξύπνιος 
(ξυπνητός) буден будан, ξύσιμο гребење гребање, ξύσμα струготини струготина, ξυστά 
површно површен, ογδόντα осумдесет осамдесет, ογκώδης обемен обиман, ογκώδης 
масовен масиван, ογκώνω, πλαταίνω раширувам раширити, οδηγώ водам водити, 
οδοιπορία патување путовање, οδοιπορώ пешачам пешачити, οδοκαθαριστής уличен 
чистач чистач улице, οδοντίατρος заболекар зубар, οδοντόβουρτσα четка за заби 
четкица за зубе, οδοντόπαστα паста за заби паста за зубе, οδοντόφωνος забен зубни, 
οδοστρωτήρας парен валјак парни ваљак, οδόφραγμα барикада барикада (на улици), 
οδύνη болка бол, οδυνηρός болен болан, οικειοποιούμαι присвојувам присвојити, οικείος 
домашен домаћи, οικείος, στενός близок близак, οικία куќа кућа, οικιακός домашен 
домаћи, οικίζω колонизирам колонизовати, οικίζω, αποικίζω запоседнувам запоседати, 
οικοδέσποινα домаќинка домаћица, οικοδεσπότης домаќин домаћин, οικοδόμηση 
градење градња, οικοδομώ градам градити, οικονομικά економика економски, 
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οικονομολογία економика економија, οικονομολόγος економист економиста, οικονόμος 
економски економичан, οικονομώ штедам штедити, οινολογία енологија инологија, 
οινοπνευματώδης алкохолен алкохолни, οινοποσία пиење вино винопијанство, 
οκτάγωνος осмоаголен осмоугаон, οκτώ осум осам, ολάκερος, ολόκληρος цел, целосен 
цео, ολέθριος катастрофален катастрофалан, όλεθρος уништување уништавање, 
уништење, ολιγόμυαλος краткоумен краткоуман, ολίγος, μικρός мал мали, ολιγόψυχος 
малодушен малодушан, όλο (Επίρρημα) непрекинато непрекидно, ολοκληρώνω 
завршувам завршити, ολοκλήρωση довршување довршање, ολοκλήρωση свршување 
завршавање, ολότελα сосема сасвим, ολόχρυσος сосема златен потпуно златан, 
ολυμπιακός олимписки олимпискји, ομαδικός групен групни, ομαδικός колективен 
колективни, ομαλός, λείος, ίσιος рамен раван, ομαλότητα, ισοπέδωση рамнина равнање, 
ομιλητικός, πολυλογάς говорлив говорљив, ομιχλώδης замаглен магловит, ομογένεια 
еднородност једнородност, ομογενής, ομοιογενής истороден истородан, ομοθυμία, 
ομοφωνία, συμφωνία едногласност једногласност, ομόθυμος, ομόφωνος, σύμφωνος 
едногласен једногласан, ομοιόμορφος сличен сличан, ομολογία признание признање, 
ομολογώ признавам признати, ομοσπονδιακός федерален федерални, ομόσπονδος 
кофедерациски федеративни, федератилни, ομοφωνία согласност једногласност, 
ομώνυμος кој има исто име истоимен, όμως сепак ипак, όν битие биће, ονειρεύομαι 
сонувам сањати, ονειρεύομαι мечтаам маштати, όνειρο сон сан, ονειροπόλημα 
мечтаење маштање, ονειροπόλος којшто мечтае маштар, ονομασία именување 
именовање, ονοματίζω именувам именовати, οξειδώνω оксидирам оксидирати, οξυά 
буково (дрво) буковина, οξυγώνιος остроаголен оштроугли, οξύθυμος, ευερέθιστος 
раздразлив раздразљив, οξύνοια остроумност оштроумност, οξύνους остроумен 
оштроуман, οξύνω заострувам заоштрити, οξύς остар ошстар, οξύς акутен акутан, 
οξύτητα острина заоштравање, οπαδός приврзаник припадник, όπιο опиум опијум, 
οπισθενεργός, αντίστροφος обратен обратан, οπίσθιος заден задњи, οπισθοδρομικός 
назаден назадан, οπλοφορία носење оружје наоружаност, οπλοφορώ вооружен сум 
наоружати се, οπλοφορώ носам оружје носити оружје, όποιος којшто који, онај који, 
οπτασία привидение привиђење, οπωροπωλείο пилјарница пиљарница, οραματίζομαι 
имам визија имати визију, ορατός видлив видљив, ορατότητα видливост видљивост, 
οργανώνω организирам организовати, οργή лутина љутња, όργια оргија оргије, οργιάζω 
оргијам правити оргије, οργίζομαι разгневувам разгњевити се, οργώνω орам орати, 
ορειβάτης, αλπινιστής алпинист алпиниста, ορεκτικό предјадење предјело, όρθιος 
(ορθός) исправен усправан, ορθογραφικός правописен правописни, ορθογραφώ 
пишувам правописно пишати исправно, ορθογώνιο правоаголник правоугаоник, 
ορθογώνιος правоаголен правоугли, ορθολογικός рационален рационалан, 
ορθολογισμός рационализам рационалност, ορθολογιστής рационалист рационалиста, 
ορθοπεδικός (επίθ.) ортопетски ортопедски, ορθός прав прави, ορθότητα правилност 
исправност, ορθότητα правилност исправност, ορθώνω се исправам усправити се, 
οριζόντιος хоризонтален хоризонталан, ορίζω определувам опредити, наредити, 
οριοθετώ поставувам граница означити границу, όρκος клетва заклетва, ορμέμφυτος 
инстинктивен инстинктиван, ορμήνεια упатство упутство, ορμήνεια, συμβουλή совет 
савет, ορμηνεύω, συμβουλεύω советувам саветовати, ορμητικός, θυελλώδης бурен 
буран, ορμητικότητα, επιδίωξη стремеж стремљење, όρνεο птица грабвливка птица 
грабвљивица, ορνιθώνας кокошарник кокошињац, οροσειρά планински венец планински 
венац, ορυκτολογικός минералошки минерални, ορυκτός минерален минерал, όσιος 
свет свети, οσφραίνομαι мирисам мирисати, οσφραίνομαι мирисам помирисати, ουδέ, 
ούτε ниту нити, ουδείς никој нико, ουδέτερος неутрален неутралан, ουδετερώνω 
неутрализирам неутралисати, ουδετέρωση неутрализација неутрализање, ουμανιστής, 
ανθρωπιστής хуманист хуманиста, ουράνιος небесен небески, ουρανίσκος (меко) непце 
непце, ουρλιάζω викам викати, ουσιώδης суштествен суштински, ούτε ниту нити, 
ούτε...ούτε ниту...ниту нити…нити, ουτοπία утопија утопиа, ουτοπικός утописки 
утопијски, ουτοπιστής утопист утописта, οφθαλμίατρος очен лекар очни лекар, οχληρός 
досаден досадан, οχύρωμα утврда утврђење, οχυρώνω утврдувам утврдити, παγερός 
студен смрзнут, παγετώνας леден ледник, παγιδεύω (στο κυνήγι) уловувам уловити, 
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πάγιος стабилен стабилан, παγιότητα, στερεότητα тврдост тврдоћа, παγκόσμιος 
световен светски, πάγωμα замрзнување замрзавање, παγωμένος замрзнат смрзнут, 
слеђен, παγώνω замрзнувам замрзнути, παθητικός пасивен пасиван, παθητικός 
патетичен патетичан, παθητικός, απόλυτος безуслован, πάθος, αποστροφή омраза 
омраженост, παιδεύω (εκπαιδεύω) учам учити, поучити, παιδεύω, εκπαιδεύω образувам 
образовати, παίζω играм играти се, παιχνίδι игра играње, παλαιός, αρχαίος древен 
древан, παλαιστής, μαχητής борач борац, παλαιώνω, γερνώ остарувам остарнти, 
παλεύω се борам борити се, παλμός тресење треперање, παλμός пулс пулсирање, 
παλμός, δόνηση вибрирање вибрација, παν свет све, πανάρετος, ελεήμων добротворен 
добротворан, πάνθηρας пантера пантер, πάνοπλος потполно вооружан наоружан, 
πανουργία, γρηγοράδα итроштина хитрост, πανούργος, σβέλτος итар хитар, πανταλόνι 
панталони панталоне, παντζάρι цвекло цвекла, παντογνώστης сезнајко свезнајући, 
παντοδύναμος семоќен свемоћан, παντοχή, προσδοκία, ελπίδα очекување очекивање, 
παντρειά, γάμος γαμπρού женидба женитба, παντρεύω (για άνδρα) оженувам оженити, 
παντρεύω (για άνδρα) женам женити, παπαγάλος папагал папагај, παπαδιά попадика 
попадија, παππούς дедо деда, παράβαση престап преступ, παράβαση, παραβίαση 
нарушување нарушавање, παραβάτης сторител на прекршок прекршитељ, παραβγάζω 
произведувам произвести, παραβιάζω, παραβαίνω нарушувам нарушавати, нарушити, 
παραγγέλλω порачувам поручити, παραγγέλλω наредувам наручити, παραγγελία 
порачка поруџбина, παραγγελία наредба наруџбина, παραγίνομαι претерувам 
претерати, παράγω произведувам производити, παραγωγή производство производња, 
παραγωγικός продуктивен продуктиван, παραγωγός производител произвођач, 
παράδειγμα, υπόδειγμα, μοντέλο образец образац, παραδειγματικός примерен примеран, 
παραδεκτός, επιτρεπτός допустлив допустљив, παραδέχομαι признавам признати, 
παραδέχομαι, δέχομαι примам примати, παραδέχομαι, ομολογώ признавам признавати, 
признати, παραδίνομαι се предавам предати се, παραδίνω врачувам подучавати, 
παραδίνω предавам предати, παράδοξος парадоксален парадоксалан, παράδοξος, 
παράξενος чуден чудан, παραδουλεύτρα слугинка служавка, слушкиња, παραθερίζω 
летувам летовати, παράθυρο прозорец прозор, παραίνεση совет савет, παραίνεση 
убедување убеђивање, παραιτώ оставам оставити, παραιτώ, αφήνω, εγκαταλείπω 
напуштам напустити, παρακαλώ молам молити, παρακάνω, σκληραίνω прекалувам 
прекалити, παρακείμενος, άμεσος непосреден непосредан, παρακίνηση подбуцнување 
подстицање, παρακινώ поттикнувам подстицати, παρακινώ подбуцнувам подстаћи, 
παρακλητικός молбен молбени, παρακμάζω пропаѓам пропадати, παρακολουθώ следам 
следити, παρακολουθώ проследувам следити, παρακράτηση задржување задржвање, 
παρακρατώ задржувам задржати, παραλαμβάνω примам примити, παραλαμβάνω 
добивам добити, παραλείπω попуштам пропуштати, παραλείπω испуштам испустити, 
испуштати, παραλήγουσα претпоследен слог претпоследњи слог, παραλήρημα 
делириум делиријум, παραλλαγή варијанта варијација, παράλληλος паралела 
паралелан, παραλογισμός апсурд апсурдност, παράλογος нелогичен нелогичан, 
παράλογος непромислен непромисљен, παράλυτος парализиран парализован, 
παράλυτος (επίθ.) паралитичен паралитичан, παραμάνα доилка дадиља, παραμεθόριος 
граница граничан, παραμελώ пренебрегнувам пренебрегнути, παραμελώ, αμελώ 
изоставам изоставити, παράμερος, απομομωμένος осамен осамљен, παραμικρός 
незначителен незначајан, παραμικρός, μηδαμινός ништожен ништаван, παραμικρός, ο 
μικρότερος најмал најмањи, παραμονεύω чекам (во заседа) чекати, сачекати, παραμονή 
предвечерие дан пре, παραμορφώνω деформирам деформисати, παρανόηση 
недоразбирање неспоразум, παρανόμι, μάλωμα, παράνομα прекор прекорачење, 
παρανομία беззаконие безакоње, παράνομος незаконски незаконит, παρανομώ 
прекршувам закон чинити незаконски, παράξενος чуден чудан, παραξηλώνω 
претерувам претерати, παραξηλώνω претерувам претеривати, παραπανίσιος, περιττός 
излишен излишан, παραπέφτω, καταρρέω пропаѓам пропадати, παραπλανώ, ξεφυλλίζω 
прелистувам прелистати, прелиставати, παραπληρωματικός дополнителен допунски, 
παραπλήσιος, ανάλογος подобен подобан, παραποιώ фалсификувам фалсификовати, 
παραπονούμαι се жалам жалити се, παραπόταμος притока приток, παράρτημα додаток 
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додатак, παρασημοφορία одликување одликовање, παρασημοφορώ се одликувам 
одликовати, παρασιτισμός паразитизам паразитирање, παρασκευάζω, παράγω 
произведувам произвести, Παρασκευή Петок Петак, παρασταίνω, παριστάνω 
претставувам слика представљати, παρασταίνω, περιγράφω опишувам описивати, 
описати, παραστάτης помошник помоћник, παραστατικός описен описан, παραστέκω 
помагам помагати, παραστέκω поддржувам подржавати, παράταση продолжување 
продужење, παρατήρηση, σημείωση забелешка, παραφέρνω, μοιάζω личам личити, 
παράφορος страстен страстан, страствен, παραφορτώνω претоварам претоварити, 
παραφράζω парафразирам парафразирати, παραφωνάζω викам викати, παραφωνία 
дисонанта дисонанца, παράχωμα, ταφή закопување закопавање, παραχώνω закопувам 
закопати, παραχώνω заривам прекрити земљом, παραχώρηση отстапување 
допуштање, παραχωρώ отстапувам уступити, допустити, παρδαλός шарен (постер) 
шарен, παρείσακτος наметнат наметљив, παρέλαση дефилирање дефиловање, 
παρελαύνω парадирам парадирати, παρεμποδίζω прчам спречити, παρεμποδίζω 
запирам зауставити, задржати, παρεξήγηση, διαστρέβλωση изопачување изопаченост, 
παρεξηγώ, διαστρεβλώνω изопачувам изопачити, παρερμηνεία погрешно толкување 
погрешно тумачење, παρέχω, προμηθεύω доставувам дати, давати, παρέχω, 
προμηθεύω набавувам снабдети, παρηγορητής утешител утешитељ, παρήγορος 
утешен утешан, παρηγορώ утешувам утешити, παρθεναγωγείο училиште за девојчиња 
девојачка школа, παρθενία девственост девичанство, παρίσταμαι присуствувам 
присуствовати, παριστάνω, περιγράφω опишувам описати, παριστάνω, εκφράζω 
изразувам изразити, παρκάρω паркирам, паркирати, παρόμοιος, κατάλληλος подобен 
подобан, παροπλίζω разоружувам разоружати, παροπλισμός разоружување 
разоружање, παροργίζω, ερεθίζω раздразнувам раздражити, παροργίζω, θυμώνω 
κάποιον разгневувам разгнјевити, παροργισμός, ερεθισμός раздразнување 
раздраженост, παρότρυνση, ενθάρυνση поттик подстрек, παροτρύνω побудувам 
подстаћи, πάρσιμο земање, преземање узимањ, παρουσιάζω претставувам 
представити, παρωτίτιδα заушки заушке, πασαλείφω замачкувам замазати, мазати, 
πασίγνωστος општопознат познат, παστεριώνω пастеризирам пастеризовати, παστός 
осолен усољен, πάστρα, σχολαστικότητα педантност педантерија, παστρεύω чистам 
чистити, παστώνω засолувам засолити, πάσχω, καταστρέφομαι страдам страдати, 
πατάτα компир кромпир, πατηκώνω, κτυπώ βαδίζοντας επί τόπου тапкам тапкати, 
πατηκώνω газам газити, πατηκώνω, μετατοπίζω смачкувам смачи, πάτημα газење 
гажење, πατητήρι преса (за вино) преса, πατινάδα, νυκτερινή σερενάτα серенада, πάτος 
(μονοπάτι, ποδοπατημένος δρόμος) пат пут, πατριά род народ, Πατριάρχης патријар 
патријарх, πατριώτης земјак земљак, πατριώτης патриот патриота, πατροπαράδοτος 
традиционален традиционалан, πατώ газам газити, παύση прекин прекид, παχαίνω се 
дебелам дебљати, удебљати, παχύδερμος дебелокожец дебелокожац, παχύς дебел 
дебео, παχυσαρκία дебелина дебљина, πάω, πηγαίνω одам водати, πεδίο (πεδιάδα) 
поле поље, πεδίο (πεδιάδα) рамнина равнина, πεζικός пешадиски пешадијски, 
πεζοπορώ одам ходати, πεθαίνω умирам умитати, πεθαίνω умирам умрети, πεθερός 
свекор свекар, πειθαρχικός дисциплиниран дисциплински, πείθω убедувам убедити, 
πειναλέος гладен гладан, πεινώ гладувам огладнети, πειραματίζομαι експериментирам 
експериментисати, πειραματικός експериментален експериментални, πειραματισμός 
експериментирање експериментисање, πείσμα инает инат, πεισματάρης упорен упоран, 
πεισματώνω заинатувам заинатити се, πειστικός убедлив убедљив, πειστικός убедлив 
уверљив, πειστικότητα убедливост убедљивост, πελατεία клиентела клијентела, 
πελάτης клиент клијент, πελώριος огромен огроман, Πέμπτη Четврток Четвртак, 
πέμπτος петти пети, πένης беден бедан, πένθος (длабока) жалост жалост, πενθώ 
жалам жалити, πεντάγωνος петоаголен петокрак, Πεντηκοστή Пентакост Пентикост, 
πεπειραμένος искусен искусан, πέπλο вел вео, πεποίθηση убедување убеђење, 
περατώνω завршувам завршити, πέρδικα еребица јаребица, περηφανεύομαι се гордеам 
гордити се, περιβάλλον опкружување окружење, περιβάλλω, περικλείω оградувам 
оградити, περιβλέπω, καθρεφτίζομαι се огледувам огледати се, περιβολή облека одећа, 
περίβολος ограден простор ограђен простор, περιγιάλι морски брег морска обала, 
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περιγραφικός описен описан, περιγράφω опишувам описивати, περιεργάζομαι 
разгледувам разглдати, περιέργεια љубопитство љубопитљивост, περίεργος 
љубопитен љубопитљив, περιέχω содржам садржати, περιζώνω, περικυκλώνω 
опкружувам окружити, περιηγητής патник путник, περίθαλψη, προστασία закрила 
закриље, περικάλυμμα покривка покривач, περικάλυμμα покривка покривање, 
περικαλύπτω покривам покривати, περικυκλώνω, περικλείω опкружувам опколити, 
περιλαμβάνω содржам садржавати, περίλυπος тажен тужан, περιμένω чекам чекати, 
περιμένω, προσμένω очекувам очекивати, περιοδεύω патувам путовати, περιοδικός 
периодичен периодичан, περιορίζω ограничувам ограничити, περιορισμένος ограничен 
ограничен, περιορισμός ограничување ограничење, περιοχή околност околина, 
περιπατώ шетам шетати, περιπλανιέμαι, αλητεύω скитам скитати, περιπλέκω 
заплеткувам заплетати, заплести, περιπλοκή заплеткување заплитање, заплет, 
περίπλοκος заплеткан заплетен, περίσσευμα остаток остатак, περιστατικό случка случај, 
περιστερεώνας гулубарник голубарник, περιστολή ограничување ограничење, 
περιστρέφω, γυρίζω вртам вртети, περιστροφή вртење обртање, περιτονίτις перитонитис 
перитонит, περιτριγυρίζω, περικλείω оградувам оградити, περίτρομος исплашен 
уплашен, περιττός, ανώφελος излишен излишан, περιφερειακός периферен 
периферијски, περιφερειακός регионален регионалан, περιφέρω, μεταφέρω разнесувам 
разнети, περιφέρω, φέρω, κουβαλώ носам носити, περίφημος значаен значајан, 
знаменит, περιφράζω парафразирам парафразирати, περιφράσσω оградувам оградити, 
περιφραστικός описен описан, περιφρονώ презирам презирати, περιφρονώ презирам 
презрети, περσικός персиски персијски, πέσιμο паѓање падање, πεταλωτής потковичар 
поткивач, πετεινός петел петао, πετρελαιοπηγή нафтен извор извор нафте, πέτρινος 
камен каменит, πετροβόλημα каменување каменовање, πετροβολώ каменувам 
каменовати, πετροπόλεμος борба со камења борба камењем, πετρώνω скаменувам 
скаменити, πετσέτα салфетка салвета, πέτσινος кожен кожни, πετυχαίνω успевам 
успети, πετυχαίνω постигнувам постизати, постичи, πετώ летам летити, πηγάδι 
кладенец кладенац, πηγαίνω одам отићи, πήδημα скокање скакање, πήλινος глинен 
глинени, πήξη стврднување стрдњавање, πήχης лакот лакат, πηχτός, πηγμένος 
згрутчен згрушан, πιανίστας пијанист пианиста, πιάνο пијано пиано, πιάνω фаќам 
ухватити, πιάσιμο фаќање хватање, πιέζω притискам притискати, πίεση потиснување 
потискивање, πικάντικος пикантен пикантан, πικραίνω, πικρίζω огорчувам огорчити, 
πικραμός, πικρία, απογοήτευση огорчување огорченост, πικρίζω горчам горчити, 
πικροδάφνη леандер олеандер, πιλατεύω, κινούμαι измачувам измаћи се, πινακίδα, 
πλάκα плочка плоча, πίπα луле лула, πιρούνι вилушка виљушка, πισινός заден задњи, 
πιστευτός, αληθινός, πιστός верен веран, πιστεύω верувам веровати, πιστεύω, σκέπτομαι 
мислам мислити, πιστόλι пиштол пиштољ, πιστοποιητικό уверение уверење, πιστοποιώ 
потврдувам потврдити, πιστώνω кредитирам кредитирати, πλαγιάζω лежам лежати, 
πλανεύω, παρασύρω измамувам, мамам измамити, πλανόδιος, νοσηλευτικός 
амбулантен амбулантан, πλασάρω пласирам пласирати, πλαστός, μή νόμιμος 
неисправен неисправан, πλαστικός пластичен пластичан, πλαστογραφία 
фалсификување фалсификовање, πλαστογραφώ фалсификувам фалсификовати, 
πλαταίνω раширувам раширити, πλειονότητα мнозинство мноштво, πλέξιμο, πλεκτό 
плетиво, πλέον, ήδη, κιόλας веќе већ, πλέω пловам пловити, πληθαίνω умножувам 
умножити, πληθωρισμός, αφθονία изобилство изобиље, πληκτικός досаден досадан, 
πλημμύρα & άρδευση наводнување наводњавање, πλημμύρα & άρδευση наводнување 
разливање, πλημμυρίζω, αρδεύω наводнувам наводити, πλημμυρίζω, ποτίζω се 
разлевам разлити се, πλήρης целост целина, πληροφορώ информирам информисати, 
πληρωμή плаќање плаћање, πληρωτής платеник платиша, πλουμιστός украсен 
украшен, πλωτός (πλευστός) пливачки плавачки, πνευματικός духовен духовни, 
πνευματισμός спиритуализам спиритизам, πνευματώδης интелигентен интелигентан, 
πνέω дувам дувати, πνίγω задушувам удавити, πνίξιμο давење дављење, ποδοπατώ, 
πατώ όρκο/συμφωνία газам газити, ποδοπατώ тапкам тапкати, ποιητής поет поета, 
ποικίλλω, διαφέρω се разликувам разликовати се, ποικίλλω, αλλάζω се менувам 
мењати, ποικίλλω, αλλάζω варирам варирати, ποινικός казнен казнени, ποιοτικός 
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квалитетен квалитетни, πολεμικός воен војни, πόλεμος војна војевање, πολεμώ војувам 
војевати, πολικός поларен поларни, πολιορκώ опсадувам опседати, πολίτης граґанин 
грађанин, πολιτισμένος културен културан, πολιτισμένος цивилизиран цивилизован, 
πολλαπλασιάζω умножувам умножити, πολλαπλασιασμός умножување умножавање, 
πολύ многу много, πολυάριθμος многуброен многубројан, πολύγλωσσος многујазичен 
многојезични, πολύγλωσσος полиглот полигот, πολυετής многугодишен многогодишни, 
πολυθρόνα фотелја фотеља, πολύκαρπος плоден плодан, πολύπλευρος многустран 
многостран, πολύπλοκος, περίπλοκος заплеткан заплетен, πολυσαρκία дебелина 
дебељуца, πολυσύνθετος комплексен комплексан, πολυτελής луксузен луксузан, 
πολυτελής раскошен раскошан, πολύτιμος, ακριβός скап скуп, πομπός, αναμεταδότης 
предавател предајник, πονεμένος болен болан, πονόδοντος забоболка зубобоља, 
πονοκέφαλος главоболка главобоља, πονώ, παθαίνω ζημία страдам страдати, πόρισμα 
заклучок закључак, πόρος, έσοδο доход доходак, Πορτογάλος Португалец Португалац, 
ποσότητα количество количина, ποτίζω полевам поливати, πουδράρω напудрувам 
напудерисати се, πουκάμισο кошула кошуља, πούλημα, πώληση продажба продаја, 
πούλμαν автобус аутобус, πουλώ, πωλώ продавам продавати, πουριτανός пуританец 
пуританац, πραγματικότητα реален реаленост, πραγματιστής, ρεαλιστής реалист 
реалиста, πραγματοποίηση остварување остварење, πραγματοποιώ реализирам 
реализовати, πραγματοποιώ остварувам остварити, πρακτικός практичен практичан, 
πρατήριο, κατάστημα продавица продавница, πράττω, επισκευάζω оправам оправити, 
πρεμιέρα премиера премијера, πρεσβυωπία далековидост далековидност, προαγωγή 
напредување унапређење, προαίρεση, διάθεση расположение расположење, 
προαιρετικός, εθελοντικός доброволен добровољан, προαιρετικός факултативен 
факултативан, προασπίζω заштитувам заштитити, προάστιο предградие предграђе, 
πρόβειος, προβατήσιος овчи овчји, προβιβάζω унапредувам унапредити, προβιβασμός 
унапредување унапређење, προβλέπω предвидувам предвидети, πρoβλεπτικός 
далековид далновидан, πρόβλεψη предвидување предвиђање, προβληματικός 
проблематичен проблематичан, προβοδίζω, ξεπροβοδίζω спроведувам испраћати, 
προβόδισμα, ξεπροβόδισμα испраќање изпраћаи, προβολή проекција пројекција, 
προγενέστερος претходен претходнији, πρόγραμμα програма програм, προγυμνάζω 
тренирам тренирати, προδιαθέτω располагам располагати, προδίδω издавам издати, 
προεδρεύω претседавам председати, προειδοποιώ, προλαμβάνω предупредувам 
предупредити, προεκλογικός предизборен предизборни, προελαύνω, προχωρώ 
напредувам напредовати, προζύμι квасец квасни, προηγούμαι претходам претходити, 
προηγούμενος претходен претходни, προικίζω давам мираз дати у мираз, προικοδότηση 
давање мираз давање мираза, προϊόν производ произведение, προϊστάμενος началник 
начелник, προκαλύπτω, σκεπάζω покривам покрити, προκάλυψη, απόκρυψη скривање 
скривање, προκάνω, πετυχαίνω успевам успевати, успети, προκαταβάλλω, προπληρώνω 
претплатувам претплатити, προκαταβολή капар капара, προκαταλαμβάνω, προδιαθέτω 
располагам располагати, προκλητικός провокативен провокативан, προκόβω, 
προκόπτω успевам успевати, успети, προκόβω, προχωρώ напредувам напредовати, 
προκοπή напредок напредак, προκύπτω следувам уследити, πρόληψη спречување 
спречавање, προμήθεια снабдување снабдевање, προμήθεια, διανομή, παράδοση 
доставување достава, προμηθευτής снабдувач снабдевач, προμηθευτής доставувач 
достављач, προμηθεύω снабдувам снабдевати, προμηθεύω доставувам достављати, 
πρόνοια промисла промишљање, προνομιούχος привилегиран привилегован, 
προοδευτικός прогресивен прогресиван, напредан, προοδεύω напредувам 
напредовати, πρόοδος напредок напредак, πρόοδος, ανάπτυξη прогрес прогресија, 
προοπτική, πρόγνωση, πρόβλεψη предвидување предвићање, προοπτικός перспективен 

перспективан, προορίζω предопредувам предодредити, προπαγανδίζω пропагирам 
пропагирати, προπαγανδιστικός пропаганден пропагандни, προπάππος прадедо 
прадеда, προπληρώνω претплатувам претплатити, προσανατολίζω ориентирам 
орентисати се, προσαρμόζω, κολλάω прилепувам прилепити, προσάρτημα додаток 
додатак, προσβάλλω, ορμώ напаґам нападати, προσδιορίζω, επιλέγω определувам 
определити, προσδοκία очекување очекивање, προσδοκώ очекувам очекивати, 
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προσεγγίζω приближувам приближити се, προσέγγιση приближување приближавање, 
προσεύχομαι се молам молити се, προσεχής, εγγύς, επικείμενος близок близак, 
προσεχής, επόμενος престоен предстојећи, προσθήκη, συνέχεια наставка настава, 
προσκόλληση прилепување прилепљивање, προσκολλώ прилепувам прилепити, 
προσκολλώ прилепувам прилепити, προσκολλώ, συγκρατώ задржувам задржати, 
προσκομίζω, φέρω, κομίζω донесувам доносити, донети, προσκυνώ се поклонувам 
поклонити се, προσκυνώ, εκλιπαρώ се поклонувам преклнијати, προσμένω очекувам 
очакивати, προσμένω очекувам чекати, πρόσοδος, απολαβή доход доходак, 
προσπελάζω, πλησιάζω се приближувам приближавати се, προστάζω заповедам 
заповедити, προστάζω командувам командовати, προστασία, σίγουρο μέρος закрила 
закриље, προστασία, κηδεμονία покровителство покровитељство, προστατευτικός 
покровителствен покровитељски, προστάτης, κηδεμών покровител покровитељ, 
προστατικός, επιτακτικός заповеден начин заповедни, πρόστυχος, χυδαίος прост 

простачки, πρόσφατος скорашен скорашњи, πρόσφορος, κατάλληλος пригоден 
пригодан, πρόσφυγας, φυγάς бегалец бегунац, πρόσχαρος весел весео, προσχεδιάζω, 
σχεδιάζω проектирам пројектовати, προσχέδιο, σχέδιο, μελέτη проект пројекат, 
προσωπικός личен лични, προσωπικός, ατομικός индивидуален индивидуалан, 
προτείνω предлагам предлагати, προτέρημα, αξιοπρέπεια достоинство достојанство, 
προτρέπω, διεγείρω побудувам побудити, προτροπή, κίνητρο побудување побуда, 
πρότυπο, υπόδειγμα образец образац, προϋπάντηση посредување посредовање, 
προϋπόθεση претпоставка предпоставка, προϋποθέτω претпоставувам предпоставити, 
προφανής, κοινός јавен јаван, προφανής, εμφανής очевиден очевидан, προφέσσορας, 
καθηγητής професор, προφητεία  претскажување предсказивање, предсказање, 
προφταίνω, πετυχαίνω успевам успевати, успети, προφυλάσσω чувам чувати, 
προχωρημένος, προοδευτικός напреден напредан, προχωρώ напредувам напредовати, 
πρόωρος предвремен превремен, πρωθυπουργός премиер премијер, πρωί утро јутро, 
πρωτάκουστος нечуен нечувен, πρωτεύουσα главен град главни град, πρωτεύω 
предводам предводити, πρωτοβάθμιος, Α΄ ποιότητος првокласен првокласан, 
πρωτόγονος првобитен првобитни, πρωτοκολλώ регистрирам регистровати, πρώτος прв 
први, πρωτότοκος првороден прворођен, πρωτότυπος оригинален оригиналан, 
πτητικός, ενθουσιώδης полетен полетан, πτυχιούχος дипломиран дипломац, πτώση 
спаѓање спадање, πτώχευση осиромашување осиромашење, πτωχεύω банкротирам 
банкротирати, πτωχοκομείο сиротилиште сиротиште, πτωχός беден бедан, πυκνός 
збиен збијен, πυκνός, συμπαγής компактен компактан, πυκνώνω згуснувам згуснути, 
πύκνωση згуснување згушњавање, πυργοδέσποινα господарка на замок господарица 
замка, πυρ, πυρά оган огањ, πυργοδεσπότης господар на замок господар замка, πύργος 
замок замак, πυρετικός (πυρετώδης) температурен температурни, πύρινος, φλογερός 
огнен огњен, πυροβολείο артилериски бункер артиљеријски бункер, πυροβολητής 
артилерец артиљерац, πυρώνω, καίω изгорувам изгорети, πυρώνω, φλογίζω 
затоплувам запалити се, пламтети, πωλήτρια продавачка продавачица, πωλώ 
продавам продавати, πωλώ продавам продати, πωρώνω, πετρώνω  скаменувам 
скаменити,       πώρωση, πέτρωση скаменување скамењеност, ραβδί стап штап, ραγίζω 
напукнувам напукнути, ραγίζω пукам пукнути, ραδιενεργός радиоактивен радиоактиван, 
ραδιογράφημα рендгенска снимка рентгенска снимак, ραδιόφωνο радиоапарат радио 
апарат, ραδιοτηλεγράφημα радиотелеграма радио телеграм, ράμφος клун кљун, ραντίζω 
прскам прскати, ραπτική шиење шивење, ραχιτικός рахитичен рахитичан, ρεαλιστής 
реалист реалиста, ρεζιλεύω срамотам осрамотити, ρεκλαμάρω, διαφημίζω рекламирам 
рекламирати, ρέπω, κλίνω, γέρνω наклонет сум наклонити се, ρέστα остаток остатак, 
ρεύμα, ροή υγρών течение течење, ρευματισμός ревматизам реуматизам, ρευστός течен 
течан, ρέω (για υγρά) течам течи, ρήγας (βασιλιάς) крал краљ, ρήγισσα, βασίλισσα 
кралица краљица, ρήγμα пукнатина пукотина, ρήμαγμα, ερήμωση опустошување 
опустошење, ρήμαγμα, καταστροφή разурнување разоравање, ρημάζω, καταστρέφω 
разурнувам разорити, ρημάζω, ερημώνω опустошувам опустошити, ρήξη, σχισμή, 
σχίσιμο пукање пукотина, ρήξη расцепуване расцепаност, расцеп, ρηχός плиток плитак, 
ριζοσπάστης радикал радикалац, ριζοσπαστικός радикален радикалан, ριμάρω, κάνω 
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ομοιοκαταληξία римувам римати, ρινίζω, πριονίζω пилам пилати, ρινίζω, κόβω, τέμνω 
сечам сечити, ρινικός носен носни, ροδακινιά праска бресква, ροδάκινο праска бресква, 
ροή (π.χ. ποταμού) течение течење, ρομαντικός романтичен романтичан, ρομφαία, ξίφος 
(широк) меч мач,  ροπή, κλίση тежнеење тежење, ρυθμίζω, διευθύνω уредувам 
уредовати, ρυθμίζω уредувам уређивати, ρυθμικός ритмичен ритмичан, ρύθμιση 
уредување уређивање, наређивање, ρυμούλκηση теглење тегљење, ρυμουλκώ теглам 
теглити, ρυπαρότης, ακαθαρσία нечистотија нечистоћа, ρυτίδα брчка збрчка, ρυτιδώνω 
збрчкувам збрчкати, ρωμαλέος, ισχυρός силен силан, Ρωμηά, Ελληνίδα Гркинка Гркиња, 
σαββατοκύριακο сабота и недела субота и недеља, Σάββατο Сабота Субота, 
σαγήνευση, λεηλασία пленување плењење,σαγηνευτικός шармантен шармантан, 
σαγηνεύω шармирам шармирати, σαγηνεύω, γοητεύω, λεηλατώ пленувам пленити, 
σαγηνεύω пленувам привлачити, σαγήνη привлечност привлачност, σαδιστής садист 
садиста, σαϊτεύω стрелам устрелити, σακάτεμα сакатење сакаћење, σακατεύω 
осакатувам осакатити, σακκί вреќа врећа, σαλιαρίζω, φλυαρώ брборам брбљати, σάλιο, 
σίελος плунка пљувачка, σαλπίζω трубам трубити, σαλτάρω, αναπηδώ скокам скочити, 
σαμαρώνω самарам осамарити, σαμαρώνω отседлувам седлати, σανατόριο санаториум 
санаторијум, σαπίζω гнијам гњилети, σάπιος гнил гњио, σαπίλα гнилост гњилост, 
σαπουνίζω насапунувам насапунити, σαρκάζω, κοροϊδεύω исмевам исмејати, 
σαρκαστικός саркастичен саркастичан, σαρκικός телесен телесни, σαρκώδης, από κρέας 
месест меснат, σαρώνω, βάζω метам метати, σαρώνω, τοποθετώ сметувам метнути, 
σάστισμα збркување збрканост, σαστίζω се збркувам збркати, σατιρικός сатиричен 
сатиричан, σατραπεία сатрапија сатрапиа, σαφήνεια јаснотија јасноћа, σαφήνεια 
чистота чистоћа, σαφηνίζω расјаснувам разјаснити, σαφηνίζω обсјаснувам 
разјашњавати, σαφήνιση расјаснување разјашњавање, σαφής јасен јасан, σαχλαμάρα 
бесмислица бесмисленост, σάψαλο(ς), σάπιος гнил гњио, σβήνω гасам гасити, σβήνω 
гасам угасити, σβήσιμο гаснење гашење, σεβασμός уважување уважавање, σεβαστός 
уважен уважан, σέβομαι уважувам уважавати, σεισμογράφος сеизмограф 
сеизмографос, σεισμός земјотрес земљотрес, σελ(λ)ώνω оседлувам оседлати, σεμνός 
скромен скроман, σενδούκη σεντούκι сандак сандук, σεντόνι чаршав чаршаф, 
σεξουαλικός, ερωτικός сексуален сексуалан, σερβίρω сервирам сервирати, σεργιανίζω 
шетам шетати, σέσουλα лопатка лопата, σηκώνω издигам издићи, σημαίνω значам 
значити, σημαίνω означувам означити, σημαντικός важен важан, σημαντικός значаен 
значајан, σημασία смисла смисао, σημείωμα белешка забелешка, σημειώνω, μαρκάρω 
бележам бележити, σήψη гниење гњилење, σθεναρός, δυνατός силен силан, σιάζω, 
επισκευάζω, διορθώνω поправам поправити, оправити, σιάζω, τακτοποιώ уредувам 
уредити, σιάξιμο, φτιάσιμο поправање поправљање, σιάξιμο, φτιάσιμο поправање 
оправљање, оправка, σιγά полека полако, σιγά, χαμηλόφωνα тивко тихо, σιγάρο, 
τσιγάρο цигара цигарета, σιγανός, ήρεμος, πράος спокоен спокојан, σιγανός, σιωπηλός 
тивок тих, σίγουρος сигурен сигуран, σιδερένιος железен железа, σιδερένιος железен 
жељезан, σιδερώνω пеглам пеглати, σιδηρουργός железар жељезар, σιμά, πλησίον, 
κοντά блиску блиско, σιταρένιος, εύφορος σε σιτάρι житен житан, σιτεύω гојам гојити, 
σιτίζω хранам хранити, σίχαμα гадење гађење, σιχαμερός одвратен одвратан, 
σιχαμερός гаден гадан, σκάβω копам копати, σκάβω, εκσκάπτω, ξεθάβω ископувам 
изкопати, σκαλίζω, ανασκάπτω, σκάπτω копам копати, прекопати, σκαλίζω, λαξεύω 
гравирам гравирати, σκάλισμα, λάξευση гравирање гравура, σκάλισμα, εκσκαφή 
прекопување, копање прекопавање, σκαμνί, καρέκλα столче столица, σκανδαλώδης 
скандалозен скандалозан, σκαντζόχοιρος еж јеж, σκαπουλάρω, ξεφεύγω избегнувам 
избегнути, σκαρί, σκελετός скеле скелет, σκαρφίζομαι, επινοώ, σκαρώνω измислувам 
измислити, σκαρφίζομαι, επινοώ, σκαρώνω измислувам измишљати, σκάρωμα 
измислување измишљотина, σκάσιμο, ράγισμα прскање пукотина, σκαστός, θορυβώδης 
бучен вучан, σκάψιμο прекопување прекопавање, σκεπάζω покривам покрити, σκεπάζω 
скривам прикривати, σκέπασμα скривање прикривање, σκεπαστός покриен покривен, 
σκεπαστός скриен прикривен, σκεπτικός замислен замишњен, σκεπτικός скептичен 
скептичан, σκέπτομαι мислам мислити, σκεύος сад суд, σκευωρία, πλοκή, περιπλοκή 
заплет заплетање, σκηνικός театрален театралан, σκήπτρο жезол жезло, σκιά, όραμα, 
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οπτασία привидение привидење, σκίουρος верверичка веверица, σκλάβα робинка 
робиња, σκλάβωμα, αιχμαλωσία заробување заробљавање, σκλάβωμα, σκλαβιά 
заробување робовање, σκλαβώνω, αιχμαλωτίζω поробувам поробити, σκλαβώνω 
заробувам заробити, σκλαβώνω заробувам заробљавати, σκληρότητα тврдост тврдоћа, 
σκληρότητα, σφοδρότητα жестокост жестина, σκόνη прав, прашина прашак, σκoνίζω 
прашам прашити, σκοπευτής стрелец стрелац, σκοπεύω целам цељати, σκοπεύω 
нишамам нишанити, σκόπιμος намерен намеран, σκόπιμος, προσχεδιασμένος смислен 
смишљен, σκόρδο чесен чесан, σκόρος, σκώρος молец мољац, σκορπίζω, ραντίζω 
прскам прскати, σκορπίζω, ψεκάζω распрскувам распрскивати, σκορπιός скорпија 
шкорпија, σκοτεινιάζω потемнувам потамнети, σκοτείνιασμα помрачување помрачење, 
σκοτεινός, ζοφερός мрачен мрачан, σκοτεινός, θολός нејасен нејасан, σκότωμα, 
σκοτωμός убивање убијање, σκοτώνω убивам убити, σκουληκιασμένος црвлив црвљив, 
σκουπίζω изметувам измести, бришати, σκούπισμα бришење бришање, σκύβαλο, 
κατάλοιπο остаток остатак, σκύβαλο, σκουπίδια отпадок отпадак, σκυθρωπός намуртен 
намрштен, σκυλί куче куће, σμίγω, αναμιγνύω смесувам смешати, σοκάρω шокирам 
шокирати, σοκολατένιος чоколаден чоколадни, σοσιαλιστής социјалист социјалиста, 
σουγιάς џепен нож џепни ножни, σούρωμα, ξεκαθάρισμα прочистување пречишћавање, 
σουρώνω цедам цедити, σουρώνω процедувам процедити, σουρωτήρι цедилка 
цедиљка, σοφίζομαι измислувам измислити, σοφιστής софист софиста, σπαθί меч мач, 
σπαθίζω мечувам мачевати, σπάνιος редок редак, σπαρταρώ, τρέμω треперам 
треперити, σπαταλώ расипувам расипати, σπέρνω, απλώνω, διαδίδω распространувам 
распрострирати, σπιθίζω, σπιθοβολώ блескам блештати, σπιουνάρω, κατασκοπεύω 
шпионирам шпијунисати, σπιούνος шпион шпијун, σπιτικός домашен домаћин, 
σπιτονοικοκύρης домаќин домаћи, σπόγγος сунѓер сунђер, σπόνδυλος пршлен 
прешњен, σπουδάζω студирам студирати, σπουδαίος важен важан, σπουργίτης врабец 
вравац, σπυριάζω, μπουμπουκιάζω пупам пупити, στάζω капам капати, στάζω, ρέω, 
κυλώ течам течи, σταθεροποιώ стабилизирам стабилизовати, σταθερός, διαρκής траен 
трајан, σταθερός, επίμονος упорен упоран, στάθμευση застанување застанак, σταθμεύω, 
σταματώ застанувам застајти, σταθμεύω, σταματώ застанувам застајкивати, στάρι, 
σιτάρι пченица пшеница, σταυροκοπιέμαι се крстам крстити, σταφυλόκοκκος стафилокок 
стафилокока, στάχτη пепел пепео, σταχτής пепелав пепељаст, στεγάζω, καλύπτω, 
σκεπάζω покривам покрити, στεγνώνω сушам сушити, στεγνώνω, ξεραίνω се исушувам 
исушити, στεγνωτήριο сушилница сушионица, στειροποίηση стерилизирање 
стерилизација, στειροποιώ стерилизирам стерилизовати, στείρος, άγονος бесплоден 
бесплодан, στέκομαι стојам стајати, στέλεχος, κοτσάνι кочан кочанј, στενάζω, στενεύω, 
στένω стенкам стеснити, στένεμμα, στένευμα стеснување стешњавање, στενός тесен 
тесан, στενός, οικείος, κοντινός близок близак, στενοχωρώ, στριμώχνω притеснувам 
притеснити, στερεός, σκληρός, συμπαγής стабилен стабилан, στέρηση лишување 
лишење, στερνός, τελικός последен последњи, στερώ лишувам лишити се, στεφάνι 
венец венац, στεφάνωμα, παντρειά венчавање венчавање, венчање, στεφανώνω 
овенчувам венчавати, венчати, στήθος гради груди, στήνω, σηκώνω издигам издићи, 
στηρίζω, βασίζω базирам базирати, στιβαρός, υγιής здрав здравкат, στιγμιαίος 
моментален моменталан, στιλβώνω полирам полирати, στιχογράφος стихописец 
стихописац, στοιβάζω, γεμίζω натрупувам натрпати, στοιχειό, φάντασμα привидение 
привиђење, στοιχειώδης елементарен елементаран, στοκάρω китирам китовати, στολή, 
φορεσιά носија ношња, στολίζω украсувам украсити, στολισμός украсување 
украшавање, στομάχι стомак стомах, στομαχικός стомачен стомачни, στοχάζομαι 
размислувам размишљати, στοχάζομαι мислам мислити, στοχασμός размислување 
размишљање, στόχος цел циљ, στραβά, λοξά, πλάγια накриво криво, στραβός искривен 
искривљен, στραβός, αμαρτωλός, ένοχος грешен грешан, погрешан, στραβός, ψεύτικος 
лажен лажан, στραβώνω искривувам искривити, στραγγίζω, σουρώνω цедам цедити, 
στραγγίζω, σουρώνω истискувам исцедити, στράγγισμα исцедување цедење, 
στραγγιστίρι цедилка цедиљка, στραμπουλίζω исчашувам ишчашити, στράτα пат пут, 
στρατολόγηση регрутација регрутовање, στρατολογώ регрутирам регрутовати, 
στρατόπεδο воен логор војни логор, στρεβλότητα искривеност искривљеност, 
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στρεβλώνω, διπλώνω искривувам превити, στρεβλώνω, διπλώνω превиткувам 
превијати, στρίβω вртам вртети, στρίγκλα, μάγισσα вештерка вештица, στριφογύρισμα, 
στρίψιμο, στροφή вртење, вртеж вртешка, στριφτός завртен заврнут, στρίφω, ελίσσω 
вијам вијати, στρίφω, ελίσσω, τυλίγω завивам завити, στρίφω, ελίσσω, τυλίγω сукам 
сукати, στρογγυλάδα, στρογγύλεμα заобленост заобљавање, заобљење, στρουμπουλός, 
χαμηλός, κοντός низок низак, στρώμα, κλίνη постела постеља, στρωτός, σχετικός με 
κρεβάτι постелен постељни, στυγερός, σιχαμερός гаден гадан, στυγερός, αισχρός гнасен 
гнусан, συγγνώμη извинете извињавање, συγγράφω пишувам пишати, συγκαλύπτω, 
καλύπτω покривам покрити, συγκαλύπτω закривам закрилити, συγκαλύπτω кријам 
прикрити, συγκατάθεση согласност сагласност, συγκατανεύω се согласувам сагласити, 
συγκεντρώνω концентрирам концентрисати, συγκέντρωση концентрирање 
концентрицање, συγκέντρωση централизација централизациање, συγκεχυμένος, 
ασαφής нејасен нејасан, συγκοινωνώ комуницирам комуницирати, συγκρατώ задржувам 
задржати, συγκρίνω споредувам упоредити, συγκρίνω споредувам поредити, 
σύγκρουση судир судар, συγγνώμη извинете извињење, συγυρίζω уредувам уредити, 
συγχαρητήρια, χαιρετισμός поздрав поздрављање, σύγχρονος современ савремен, 
συγχύζω, μπερδεύω смешувам смешати, σύγχυση, μίξη смешување смеса, смеша, 
συγχωρώ извинувам извинити, συζητώ разговарам разговарати, σύζυγος (ο) сопруг 
супруг, σύζυγος (η) сопруга супруга, συλλαμβάνω уловувам улавити, συλλέκτης 
колекционер колекционар, συλλογίζομαι мислам мислити, συλλογίζομαι размислувам 
размишљати, συλλογικός колективен колективан, συλλογισμός заклучок закључење, 
συλλογισμός заклучок закључивање, σύλλογος колегиум колегијум, σύλλογος здружение 
уздружење, συλώ грабам грабити, συλώ грабам разграбити, συμβάλλω помагам 
помагати, συμβάλλω предонесувам доприносити, συμβάλλω предонесувам 
доприносети, συμβιβάζω помирувам помирити, συμβολίζω симболизирам 
симболизовати, συμβολικός симболичен симболичан, συμβουλεύω консултирам 
консултовати, συμβουλή совет савет, συμβουλή консултација консултовање, σύμβουλος 
советник саветник, συμμερίζομαι делам делити, συμμερίζομαι споделувам поделити, 
συμμετέχω учествувам учествовати, συμμετρικός симетричен симетричан, συμπαγής 
збиен збијен, συμπαγής, σκληρός компактен компактан, компактни, συμπαθής 
симпатичен симпатичан, συμπαθώ симпатизирам симпатисати, συμπαράσταση помош 
помоћ, συμπαραστάτης помошник помоћник, συμπεραίνω заклучувам закључити, 
συμπέρασμα заклучок закључак, συμπίεση притискање притискивање, συμπίεση 
згуснување згушњавање, συμπλήρωμα дотаток додатак, συμπληρώνω, εφοδιάζω 
добавам добавити, συμπλήρωση, αναπλήρωση дополнение допуњавање, συμπλήρωση, 
αναπλήρωση дополнение допуна, συμπόσιο симпозиум симпозијум, συμπτύσσω, 
συμπυκνώνω згуснувам згуснути, συμπτύσσω стеснувам стешњавати, συμπτύσσω 
стеснувам стеснити, συμπυκνώνω кондензирам кондензовати, συμφιλιώνω, ειρηνεύω се 
смирувам смирити, συμφιλίωση помирување помирење, συμφορά несреќа несрећа, 
σύμφωνο (γραμ.) согласка сугласник, σύμφωνος согласен сугласан, σύμφορος, 
κατάλληλος изгоден згоден, συναγωνίζομαι конкурирам конкурисати, συναίνεση, έγκριση 
одобрување одобравање, одобрење, συναινώ се согласувам сагласити се, 
συναλλάσσω, αλλάζω, ανταλλάσσω разменувам разменити, συναναστροφή, ένωση 
здружување здружење, συνάντηση средба сретање, συναντώ среќавам сретати, 
συναρμολογώ монтирам монтирати, συνδιαλέγομαι, συνομιλώ разговарам разговарати, 
συνδικαλιστής синдикалец синдикалиста, συνδυάζω комбинирам комбиновати, 
συνεδρίαση, σύσκεψη заседание заседање, συνείδηση совест савест, συνενοχή, 
συμμετοχή coучество, учество учествовање, συνένοχος coучесник cаучесник, 
συνέρχομαι, εξοικειώνομαι свикнувам свикнути се, συνέρχομαι свикнувам свикавати се, 
συνεσταλμένος, σεμνός скромен скроман, συνεταιρισμός здружение здружење, συνεχής 
непрекинат непрекидан, συνεχώς непрекинато непрекидно, συνηθίζω навикувам 
навикнути, συνηθίζω свикнувам свикавати се, συνηθισμένος навикнат навикнут, 
σύνθεση состав састав, σύνθεση конструкиција конструисање, συνθέτω составувам 
саставити, συνθέτω компонирам компоновати, συνθηκολογώ капитулирам 
капитулирати, συνθηματικός симболичен симболичан, συνιστώ препорачувам 
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препоручити, συνιστώ, ιδρύω, θεμελιώνω основам основати, συννεφιάζω наоблачувам 
наоблачити, συννεφιασμένος облачен облачан, συνοδεύω спроведувам спроводити, 
συνοδεύω спроведувам спровести, συνοικία, οικοδομικό τετράγωνο маало махала, 
συνολικός целосен целовит, σύνολον, άθροισμα агрегација агрегат, συνομήλικος врсник 
вршњак, συνομιλώ разговарам разговарати, συνοπτικός краток кратак, συνοπτικός 
збиен збијен, συνοπτικότητα краткост краткоћа, συνορεύω граничам граничити се, 
συνοχή споеност спојнина, συνταγή рецепта рецепт, συνταγματάρχης полковник 
пуковник, συνταράσσω, ταρακουνώ потресусвам потресити, συντελεστής (μαθημ.) 
коефициент коефицијент, συντεχνία здружение удружење, συντήρηση, υποστήριξη 
поддршка подршка, συντήρηση пазење запажање, συντηρητικός конзервативен 
конзервативан, συντηρώ, περιποιούμαι запазувам запазити, пазити, συντηρώ, στηρίζω 
поддржувам подржати, σύντομα скоро ускоро, συντομεύω скратувам скратити, συντομία 
краткост краткоћа, σύντομος краток кратак, συντρέχω, βοηθώ помагам помагати, 
συντρέχω, συνεισφέρω придонесумам допринети, συντρίβω, τσακίζω, σπάζω кршам 
кршити, συντρίμι, υπόλοιπο остаток остатак, συνωμοτικός завернички заверенички, 
σύνωρος, πρόσφατος скорашен скорашни, συσκευάζω пакувам паковати, συσκευή уред 
урећај, συσκοτίζω затемнувам затамнити, συσσωρεύω акумулирам акумулирати, 
σύσταση препорака препорука, συστατικός препорачлив препоручљив, συστηματοποιώ 
систематизирам систиматизирати, συστημένος препорачан препоручен, συστήνω, 
συνιστώ препорачувам препоручити, συστολή стеснување стешњавање, συσφίγγω 
стегам силно стеснити силно, σύσφιγξη затегнување затегнутост, σύσφιγξη 
зајакнување зближавање, σφαδάζω, κλαίω με λυγμούς се грчам грцати, σφαιρικός, 
στρογγυλός сферичен сферичан, σφαλίζω затворам затварати, σφαλίζω затворам 
затворати, σφαλίζω заклучувам закључати, σφάλισμα затворање затварање, σφάλισμα 
заклучување закључавање, σφαλιστός заклучен закључан, σφάλλω грешам грешити, 
σφάλλω, μπερδεύω збркувам збрвати, σφετερίζομαι узурпирам узурпирати, σφετερίζομαι 
насилно присвојувам присвојити, σφετερίζομαι насилно присвојувам присвајати, 
σφετερισμός насилно присвојување присвајање, σφετερισμός узурпација узурпирање, 
σφίγγω свивам стезати, σφίγγω, στενεύω стегам, затегам стегнути, стеснути, σφίξιμο, 
στένεμα стегање стезање, σφίξιμο, στένεμα стегање стешњавање, σφιχτός стегнат 
стегнут, σφιχτός, στενός (παπούτσια) тесен тесан, σφοδρός, βίαιος, απότομος насилен 
насилан, σφουγγάρι, σπόγγος сунѓер за миење сунгђер, σφουγγαρίζω, καθαρίζω чистам 
чистити, σφραγίζω (δόντι) пломбирам пломбирати, σφράγισμα запечатување 
запечаћење, σφραγιστός запечатен запечаћен, σφυρηλατώ ковам ковати, σφυρί чекан 
чекић, σφύριγμα свирење свирање, σφυρίχτρα свиреж свирка, σχεδιάζω цртам цртати, 
σχεδιάζω скицирам скицирати, σχεδιάζω планирам планирати, σχέδιο, σκίτσο, πρόχειρο 
σχεδίασμα скица, σχέδιο (μεταφορ.) намера, σχετικός релативен релативан, σχήμα, 
σχέδιο шема схема, σχηματίζω формирам формирати, σχηματίζω, διαμορφώνω 
образувам образовати, σχίζω рацепувам расцепати, σχίσιμο, σχισμή расцепување 
расцепаност, σχίσιμο, σχισμή расцепување расцеп, σχολαστικός педантен педантан, 
σχολιάζω коментирам коментарисати, σώβρακο гаќи гаће, σώζω спасувам спасити, 
σωλήνας, τρομπέτα труба, σωματικός телесен телесни, σωματοφύλακας телохранител 
телохранитељ, σωματώδης снажен снажан, σώος цел цео, σωρός куп купа, σωσίβιο 
појас за спасување појас за спасавање, σώσιμο спасување спасавање, σωστός 
правилен правилан, σωστός, αληθινός, ακριβής верен веран, Σωτήρας (Χριστός) 
спасител спаситељ, σωτήρας спасител спасилац, σωτηρία спас спасење, 
σωφρονιστικός, σωστός исправен исправан, τάγμα баталјон батаљон, ταΐζω, θρέφω 
хранам хранити, τάϊσμα хранење храњење, ταιριάζω, συμφωνώ нагодувам нагодити се, 
τακτοποιώ уредувам уредити, ταλαίπωρος измачен измучен, ταλαίπωρος, μπερδεμένος 
несреќен несрећен, ταμίας касиер касир, τανάλια клешти клешта, τάξη клас класа, τάξη 
одделение одељење, ταξίαρχος командант на бригада комадант бригаде, ταξιδεύω 
патувам путовати, ταξίδι патување путовање, ταξιδιώτης патник путник, ταξινόμηση 
каласификување класификација, ταξινομώ, κατατάσσω подредувам подредити, 
ταπεινός, σεμνός скромен скроман, ταπεινός, υπάκουος покорен покоран, ταπεινώνω 
понижувам понижавати, ταπεινώνω понижувам понизити, ταπεινωτικός понижен 
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понизан, ταπεινοφροσύνη, ηρεμία смиреност смирење, ταπετσαρία таписерија тапете, 
ταραχή, σύγχυση бркотница бркање, ταρίφα, διατίμηση, τιμολόγιο тарифа, ταριχεύω, 
αλατίζω солам солити, осолити, ταριχεύω, αλατίζω солам усољавати, τάση склоност 
наклоност, τάσι, στακτοδοχείο пепелник пепељара, τάσσω поставувам поставити, 
τάσσω, χώνω, τοποθετώ μέσα турам турати, ταυτίζω идентификувам идентификувати, 
ταυτόσημος идентичен идентичан, ταχυδρομικός поштенски поштански, ταχύνω, 
επισπεύδω брзам брзати, τείχος ѕид зид, τελεία точка тачка, τελειοποίηση усовршување 
усавршавање, τελειοποιώ усовршувам усавршити, τέλειος совршен савршен, τέλειος, 
άριστος, έξοχος одличен одличан, τελειότητα совршенство савршенство, τελειώνω 
(τερματίζω) завршувам завршити, τελειώνω, καταλήγω завршувам свршити, τελειώνω, 
καταλήγω свршувам свршати, τελεσφόρος, επιτυχής  успешен успешан, τελεσφόρος, 
αποδοτικός ефикасен ефикасан, τελευταίος последен последњи, τελικός заклучителен 
закључан, τελικός, ακραίος  краен крајни, τελώ извршувам извршавати, τεντώνω, 
τεντώνομαι  простирам протегнути се, τεράστιος огромен огроман, τεράστιος, ογκώδης 
масивен масиван, τερατούργημα монструозност монструозно дело, τερετίζω, τιτιβίζω 
цвркотам цвркотати, τερέτισμα, τιτίβισμα кукурикање цвркут, цвркутање, τερέτισμα, 
τιτίβισμα кукурикање цврчање, τερματίζω, τελειώνω, αποτελειώνω завршувам завршити, 
τερματίζω, τελειώνω, αποτελειώνω завршувам завршавати, τερματίζω, τελειώνω, 
καταλήγω свршувам свршавати, τέσσερα, τέσσερις четири, τεσσαρακοστός четириесетти 
четрдесети, τέταρτο четврти четврто, τέταρτο четвртина четвртин, τέταρτο (ώρας) 
четвртина четврт, τέτοιος таков такав, τετραγωνικός четириаголен квадратни, τετράγωνο 
(οικοδομικό) квартал кварт, τετράγωνο (Μαθημ.) четириаголник четрвороугао, 
τετριμμένος банален баналан, τετριμμένος излитен изношен, τεύτλο цвекло цвекла, 
τεύχος бележник бележница, τέφρα, παιπάλη, στάχτη пепел пепео, τέχνη, χειροτεχνία 
занает занат, τεχνητός, έμπειρος  искуствен искусан, τεχνολογικός технолошки 
техмолошки, τέως, παλαιότερος бивш бивши, τηγανητός пржен испржен, τηγανίζω пржам 
пржити, τηλεγράφημα телеграма телеграм, τηλεγραφώ телеграфирам телеграфисати, 
τηλεφωνητής телефонист телефониста, τηλεφωνώ телефонирам телефонирати, τήξη 
топење топљење, τηρά(ζ)ω, τηρώ, βλέπω гледам гледати, τηρώ, κρατώ βιβλία водам 
водити,  τιθασσεύω, δαμάζω скротувам укротити, τιμαλφή(ς), ακριβός скапоцен скуп, 
τιμή, σεβασμός почест почаст, τιμώ ценам ценити, τιμωρώ казнувам казнити, τοιχίζω 
ѕидам зидати, τοίχος ѕид зид, τολμηρός смел смео, τολμώ, αποτολμώ се осмелувам 
осмелити се, τολμώ, αποφασίζω се решавам решаваити, τονίζω акцентирам 
акцентовати, τοξεύω стрелам стрелити, τοξικός отровен отрован, τοξικός, δηλητηριώδης 
токсичен токсичан, τόξο (όπλο) лак лук, τοξότης стрелец стрелац, τοπικός локален 
локални, τοπικός локален локалан, τοπίο предел предео, τοποθέτηση поставување 
постављење, τοποθετώ поставувам поставити, τόσο толку  толико, τόσος (π.χ. μεγάλος, 
μικρός) толкав толики, τουαλέτα тоалета тоалет,  τουλίπα лале лала, τουρίστας турист 
туриста, Τουρκία Турчија Турска, τούρκισσα, τουρκάλα турчинка туркиња, τράβηγμα 
тегнење теглење, τράβηγμα влечење повлачење, τραβώ влечам привлачити, τραγανός 
рскав хрскав, τραγικός трагичен трагичан, τραγουδιστής пејач певач, τραγουδίστρια 
пејачка певачка, τρακάρισμα судир судар, τρανός, φανερός, οφθαλμοφανής очигледен 
очигледан, τρανότητα јасност јасноћа, τραπεζίτης банкар банкер, τραυματισμός 
ранување рањавање, τρελαίνω полудувам полудети, τρέφω хранам хранити, τρέχω 
трчам трчати, τρίαινα трозабец трозубац, τριάντα триесет тридесет, τριβή триење 
трење, τριγύρω наоколу наоколо, τρίποδο троножец троножац, τρομάζω плашам 
плашити, τρομάζω плашам уплашити, τρομακτικός страшен страшан, τρομάρα (τρόμος) 
страв страх, τρομοκράτης терорист терориста, τρομοκρατώ тероризирам терорисати, 
τρομπάρω пумпам пумпати, τροποποιώ изменувам изменити, τροφοδότης набавувач 
набављач, τροφοδοτώ снабдувам снабдевати, τρυφερός нежен нежан, τσέπη џеб џеп, 
τσεπώνω ставам во џеб ставити у џеп, τσιμπώ штипам штипати, τσουβάλι вреќа врећа, 
τυπικός типичен типичан, τυπικός формален формалан, τυποποιώ стандардизирам 
стандардизовати, τύφλα слепило слепоћа, τυφλώνω ослепувам ослепити, τυχαίος 
случаен случајан, τύχη среќа срећа, ύαινα хиена хијена, υάρδα јарда јард, υβρίζω 
пцувам пцовати, υγεία здравје здравље, υγειονομικός здравствен здравствени, 
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υγειονομικός санитарен санитатан, υγιαίνω оздравувам оздравити, υγιεινή хигиена 
хигијена, υγρός течен течан, υγρός влажен влажан, υδάτινος воден водени, υδραγωγείο 
резервоар за вода резервоар за воду, υδραυλικός хидрауличен хидраулички, υλικός 
материјален материјалан, υλιστής материјалист материјалиста, υλοποιώ 
материјализирам материјализовати, υμνώ (υμνολογώ) славам славити, υπαγορεύω 
диктирам диктирати, υπαινίσσομαι алудирам алудирати, υπαίτιος (υπεύθυνος) 
одговорен одговоран, υπακούω слушам слушати, υπακούω послушен сум послушати, 
ύπαρξη постоење постојање, υπάρχω постојам постојати, υπασπιστής ajutant ађутант, 
υπασπιστής помошник помоћник, υπενθυμίζω се присетувам присетити, υπενθύμιση 
присетување присећање, υπερασπίζω штитам штитити, υπερασπίζω бранам бранити, 
υπερηχητικός суперсоничен суперсонични, υπέρμετρος прекумерен прекомеран, 
υπέρογκος огромен огроман, υπερπόντιος прекуморски прекоморски, υπέρταση висок 
крвен притисок висок крвни притисак, υπερτίμηση преценување прецењивање, 
υπερφυσικός надприроден надприродан, υπερωκεάνιος прекуокеански прекоокеански, 
υπηρεσιακός службен службени, υπηρετώ служам служити, ύπνος сон сан, υπνωτίζω 
хипнотизирам хипнотизирати, υποβαστάζω поддржувам подржавати, υποβιβάζω 
понижувам понижити, υποδειγματικός примерен примеран, υποδέχομαι примам 
примити, υποθετικός претпоставен претпостављен, υποθέτω претпоставувам 
претпостављати, υποκατάστημα огранок огранак, υποκειμενικός субјективен 
субјективан, υποκρισία лицемерство лицемерност, υπόλειμμα остаток остатак, 
υπόλογος одговорен одговорни, υπομένω поднесувам подносити, υπομονετικός трпелив 
стрпљив, υποστήριγμα поддршка подршка, υποστηρίζω поддржувам подржавати, 
υποσυνείδητο потсвест подсвест, υπόταση низок крвен притисок низак крвни притисак, 
υποτάσσω потчинувам потчинити, υποτάσσω покорувам покорити, υποτελής потчинет 
потчињен, υποτίμηση потценување потцењивање, υποτιμώ потценувам потценити, 
υπουργείο министерство министарство, υπουργικός министерски министарски, 
υπουργός министер министар, υποχρεώνω задолжувам задужити, υποχρεώνω 
принудувам принудити, υστερικός хистеричен хистеричан, υφαντουργός ткајач ткалац, 
ύφασμα ткаснина тканина, υφιστάμενος потчинет потчињени, ύψιστος највисок највиши, 
υψώνω подигам подићи, φαιδρός весел весео, φαίνομαι изгледам изглеждати, φάκελος 
досие досије, φαλάκρα ќелавост ћелавост, φαλακρός ќелав ћелав, φανάρι фенер 
фањер, φανερός јасен јасан, φανερώνω покажувам показати, φανέρωση откривање 
откривање, φανταστικός фантастичен фантастичан, φαράσι лопата лопатица, φαρδαίνω 
раширувам раширити, φαρέτρα футрола за стрели футрола за стреле, φαρμακείο 
аптека апотека, φαρμακερός отровен отрован, φαρμακευτική фармација фармацији, 
φαρμακοποιός аптекар апотекар, φαρμακοποιός фармацевт фармацеут, φασίστας 
фашист фашиста, φασόλι грав грах, Φεβρουάριος февруари фебруар, φελλός плута 
плуто, φεμινιστής феминист феминиста, φέρω носам носити, φέρω донесувам 
доносити, φέσι фез фес, φέτος оваа година ове године, φθηναίνω поевтинувам 
појефтинити, φθηνός евтин јефтин, φθινόπωρο есен јесен, φθίνω венам венути, φθονώ 
завидувам завидети, φιλανθρωπία човекољубие човекољубље, φιλάνθρωπος 
човекољуб човекољубац, φιλαρχία властољубие властољубље, φιλενάδα (φίλη) 
пријателка пријателица, φιλενάδα, ερωμένη љубовница љубавница, φίλεργος вреден 
вредан, φιλήσυχος мирен миран, φιλικός пријателски пријатељски, φιλόδοξος 
амбициозен амбициозан, φιλόξενος гостопримлив гостопримљив, φιλοξενώ примам 
гости гостити, φίλος пријател пријатељ, φιλοσοφώ философирам философирати, 
φιλτράρω филтрирам филтрирати, φιλύποπτος сомничав сумњичав, φιλύποπτος 
недоверлив неповерљив, φινάλε финале финал, Φινλανδός Финец Финац, φιστίκι 
пистаци пистаћи, φιτίλι фитил фитиљ, φλεβίτιδα упала на вените упала вена, 
φλεγματικός флегматичен флегматичан, φλογίζω палам палити, φλύαρος брборлив 
брбљив, φλυαρώ брборам брбљати, φοβερίζω заплашувам заплашити, φοβερός 
страшен страшан, φόβος (φοβία) страв страх, φοβίζω плашам плашити, φοβούμαι се 
плашам плашити се, φοιτώ студирам студирати, φονεύω убивам убити, φονιάς убиец 
убица, φορείο носилка носиљка, φορτώνω натоварувам натоварити, φορτώνω товарам 
утоварити, φορώ носам носити, φράζω оградувам оградити, φράζω заградувам 
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заградити, φράξιμο заградување заграђивање, φρεσκάρω освежувам освежити, φρικτός 
страшен страшан, φρόνηση разум разумност, φρούριο тврдина тврђава, φρουρώ чувам 
чувати, φτηνός (ευθυνός) евтин јефтин, φτωχός сиромашен сиромашан, φυγή бегство 
бекство, φυγόκεντρος центрифугален центрифуга, φυλακισμένος затворен затвореник, 
φυλλομετρώ прелистувам прелистати, φυματικός туберкулозен туберколозан, 
φυσαρμόνικα хармоника (усна) хармоника, φύσημα дувкање дување, φυσιογνωμία 
физиономија физономиа, φυσιολογικός нормален нормалан, φυσώ дувам дувати, 
φύτεμα садење сађење, φυτεύω садам садити, φυτεύω садам усадити, φυτεύω 
засадувам засадити, φυτίλι фитил фитиљ, φυτοζοώ животарам животарити, φυτοφάγος 
вегетаријанец вегетеријанац, φωνάζω викам викати, φωσφορικός фосфорен 
фосфоран, φωτεινός светол светао, φωτίζω осветлувам осветлити, φωτογραφίζω 
фотографирам фотографисати, χαζομάρα глупавост глупост, χαζός глупав глуп, 
χαιρέκακος злобен злобан, χαιρετώ поздравувам поздравити, χαιρετώ поздравувам 
поздрављати, χαίρω се радувам радовати се, χαλαρώνω отпуштам опуштати, 
χαλασμός уништување уништење, χαλβάς алва халва, χαλί килим ћилим, χαλκάς алка 
халка, χάλκινος бакарен бакарни, χαλκογραφία бакрорезбарство бакрорез, χαμηλός 
низок низак, χαμογελώ се смеам смејати се, χάνι гостилница гостионица, χάνι ан хан, 
χάνω губам губити, χάνω загубувам загубити, χαρά задоволство задовољство, 
χαρακτηρίζω карактеризирам карактерисати, χαρακτηρισμός карактеризирање 
карактерисање, χαρακτηριστικός карактеристичен карактеристичан, χαραμίζω трошам 
трошити, χαράτσι арач харач, χάρη привлечност привлачност, χαρίζω дарувам 
даровати, χαροποιώ радувам радовати се, χαρούμενος весел весео, χαρτζιλίκι џепарлак 
џепарац, χαρτοπώλης книжар књижар, χάσκω зјапам зјапити, χασμουρητό ѕевање 
зевање, χειραψία ракување руковање, χειρίζομαι управувам управљати, χειρισμός 
управување управљање, χειριστής управувач управитељ, χειροκροτώ аплаудирам 
аплаудирати, χειρονομία гестикулирање гестикулација, χειρονομώ гестикулирам 
гестикулирати, χειροπιαστός опиплив опипљив, χειρουργείο оперативна сала 
операциона сала, χειρουργώ оперирам оперисати, χέλι јегула јегуља, χέρι рака рука, 
χερούλι рачка ручка, χερσαίος копнен копнени, χερσόνησος полуостров полуострво, 
χημείο лабораторија (хемијска) лабораторија, χήρα вдовица удовица, χήρος вдовец 
удовац, χιονάτος снежен снежни, χλόη (χόρτο) трева трава, χλωριούχος хлориран 
хлорични, χοιρινό свинско месо свињско месо, χοιρινός свински свињски, 
χοντροκομμένος грубо пресечен грубо исечен, χοντρός дебел дебео, χορηγώ давам 
давати, χορταίνω се задоволувам задовољити се, χορτάτος заситен засићен, χρεοκοπώ 
банкротирам банкротирати, χρηματοδοτώ финансирам финансирати, χρησιμεύω служи 
служити, χρησιμοποιώ употребувам употребити, χριστουγεννιάτικος божиќен божићни, 
χρονολογώ датирам датирати, χρυσός (επίθ.) златен златан, χρυσώνω позлатувам 
позлатити, χρωματισμός боење бојење, χρωματιστός обоен обојен, χτένα чешел чешаљ, 
χτίζω градам градити, χτίζω ѕидам зидати, χυδαίος вулгарен вулгаран, χυδαιότητα 
вулгаризам вулгарност, χώμα земја земља, χώνευση варење варење хране, χωράφι 
нива њива, χωροφύλακας полицаец полицајац, ψάλλω пеам певати, ψαλμός псалм 
псалма, ψέγω прекорувам прекоревати, ψείρα, βοσκάς вошка вашка, ψεκάζω прскам 
прскати, ψεκάζω прскам попрскати, ψευδής, ψεύτικος лажен лажан, ψευδομάρτυρας 
лажен сдедок лажни сдедок, ψευδώνυμο псевдоним псудоним, ψηφίζω гласам гласати, 
ψηφίζω гласам изгласати, ψυχαγωγικός забавен забаван, ψυχαγωγικός рекреативен 
рекреативан, ψυχαγωγώ се забавувам забавати, ψυχαγωγώ се забавувам забављати, 
ψυχιατρείο психијатрија психијатријска (болница), ψυχοπαθής психопат психопатичан, 
ψυχραιμία ладнокрвност хладнокрвност, ψύχραιμος ладнокрвен хладнокрван, ψωμί леб 
хлеб, ψωνίζω купувам куповати, ψώνισμα купување куповање, ώμος рамо раме, ωμός 
суров сиров, ωμότητα суровост сировост, ωοθήκη овариум оваријум, ώριμος зрел зрео, 

ώστε така тако.                                                                               
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Κατωτέρω στην πρώτη στήλη έχουν γραφεί Ελληνικές λέξεις, στη δεύτερη οι 
αντίστοιχες Αγγλικές, στην τρίτη οι αντίστοιχες Βαρδαρίτικες όπως γράφονται στα 
Κυριλλικά και στην τέταρτη οι αντίστοιχες Σερβικές, όπως γράφονται στα Κυριλλικά. 

 
 
Ελληνικά            Αγγλικά              Βαρδαρίτικα (Σκοπιανικά)     Σερβικά 
Greek                  English                       VARDARSKI                  Serbian 
 
Αβαθής                shallow, not deep              плиток                    плитак 
Αβαθής                shallow, not deep              не е длабок           није дубок 
Αβάκιον               writing plate                      пишување плоча    писање плоче 
Αβάκιον               writing plate                      пишување плоча    плоча за писање 
Άβαλτος, αφόρετος  unworn, not dressed     необличен             неносен, нестављен 
Άβαλτος, αφόρετος unworn, not dressed      не облечен            није обучен, неношен 
Αβάντα               avant-garde                        авангарда              авантарде 
Αβάπτιστος         unbaptized                         некрстен                некрштен 
Αβαρής               without weight                    без тежина            без тежине, небитан 
Αβαρία                breakdown, trouble            несреќа                 несрећа 
Αβαρία, ζημία, βλάβη  breakdown, trouble    хаварија                хаварија 
Αβασάνιστος, απερίσκεπτος  thoughtless     безмислено          без помисли 
Αβασάνιστος, απερίσκεπτος   inconsiderate  избезумено         непромишљен 
Αβάσιμος            invalid, groundless              неоснован            неоснован 
Αβάστακτος        unbearable                          неподнослив        неподношљив  
Άβατος               impassable, inaccessible     непрооден            непроходан 
Άβατος               impassable, inaccessible     неспромостлив    непсиступачан 
Άβγαλτος, άπειρος  inexperienced                неискусен             неискусан 
Αβέβαιος             uncertain                            несигурен             несигуран 
Αβεβαιότητα       uncertainty                          несигурнорст       несигурнорст 
Αβεβαίωτος, αθεώρητος  unconfirmed         непотврден          непотврћен 
Αβελτερία            stupidity, folly                      глупост                 глупост 
Αβέλτερος          stupid, follish                       глупав                   глупав  
Αβερνίκωτος       unvarnished, unpolished    неисполиран        неполиран 
Αβερνίκωτος       unvarnished, unpolished    неисполиран        нелакиран 
Αβίαστος             unforced, unhurried            непринуден         природан 
Αβίδωτος            unscrewed                          незавртен            незаврнут 
Αβίδωτος           unprotected, unsecured       незаштитени         незаштићен  
Αβιταμίνωση       vitamin deficiency              авитаминоза        авитаминоза 
Αβίωτος              unliveable, unbearable       неподнослив       неподношљив    
Αβλάβεια            harmlessness                     безвредност        безопасност 
Αβλαβής             harmless, innocuous          безвреден           неповређен 
Αβοήθητος          unhelped, unaided             не е од помош    беспомођан 
Αβοήθητος         unsupported                       неподдржан         без помоћи 
Αβοκάντο           avocado                               авокадо               авокадо 
Αβόλευτος          inconvenient                       удобен                 неприлагођен 
Άβολος               inconvenient, uncomfortable незгоден            незгодан 
Αβούλωτος        uncorked, unsealed             нежапечатен        незапаљив  
Αβούλωτος        uncorked, unsealed             нежапечатен        нежачепљен  
Αβράβευτος       unrewarded                         ненаграден          ненаграђен 
Άβρεχτος            non-wet                               не-влажни           не-влажно  
Αβροδίαιτος       sybaritic, ladylike                 евтини            јефтино, сибаритски, женскаст 
Αβρός                 delicate                               нежен                   нежан, учтив 
Αβρός                 affable, amiable                  пријателски         пријатељски, љубазан 
Αβρότητα           delicasy, tactfulness            нежност              нежност 
Αβρότητα           delicasy, tactfulness            учтивост             учтивост, љубазност 
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Άβυσσος            abyss, chasm, bottomless   пропаст              провалија, понор  
Άβυσσος            abyss, chasm, bottomless   бездна               амбис 
Αγαθό                good                                    богатство           богатство 
Αγαθός               benign, good, kind, fine      добар                  добар, честит, поштен 
Αγαθός, αγαθιάρης  benign, good, kind         наивен                наиван, наивчина 
Αγαθός, ανόητος  dull, thick, silly, dense        глупав                глупав, бесмислен 
Αγαθότητα     kindness, goodness, graciousness  добрина       доброта, честитост 
Αγαθώς, καλώς    well                                     добро                 добро 
Αγάλακτος          without milk                          без млеко          без млека 
Αγαλήνευτος, ανήσυχος  anxious, worried    неспокоен          неспокојан 
Αγάλι, σιγά        slowly, gradually                    полека               полако, тихо, пажљиво 
Αγαλλίαση         elation, exultation                   радост              радост 
Άγαλμα              statue                                   статуа                 статуа, скулптура, кип 
Αγαλματοποιός  sculptor                                скулптор             скулптор, вајар, кипар 
Αγαμία               celibacy, singleness              целибатот         целибат 
Αγαμία               celibacy, singleness             неженство         неженство, неожењеност 
Αγαμία               celibacy, singleness             семоќност          усамљеност 
Άγαμος              agamous, unmarried            неженет              неожењен, нежења 
Αγανάκτηση      resentment, wrath                 незадоволство   незадовољство 
Αγανάκτηση, αποδοκιμασία indignation, disapproval   негодување        негодовање 
Αγανακτώ, αποδοκιμάζω  indignant              негодувам           негододовати 
Άγανο                 awn                                      осил                    осил  
Αγάπη               affection, love                       љубов                 љубав 
Αγαπητικιά         mistress, sweetheart            љубовница        љубавница 
Αγαπητικός        lover                                     љубовник           љубавник 
Αγαπητός          dear, popular                         драг, мил            драг, љубљен 
Αγαπώ              love                                       љубам                љубити, волети  
Άγαρμπος          awkward, clumsy                груб                     груб 
Αγαρμποσύνη   wildness, savagery              грубост                грубост 
Αγάς                  aga, agha                             ага                       ага 
Αγγείο                pot, vas, vase                       сад, украсен сад    суд 
Αγγείο                pot, vas, vase                       грне                    посуда 
Αγγειοπλαστική  ceramics, pottery, faience    керамика, грнчарство   керамика 
Αγγελία             message, announcement      вест                    вест 
Αγγελία             message, announcement      објава                 изјава, оглас 
Αγγελία             announcement, notice           најава                 објава, најаве  
Αγγελία             announcement, notice           известување      обавештење 
Αγγελικός          angelic, cherubic                  ангелски             ангелски, анђеоски 
Αγγελιοφόρος   messenger, herald                 гласник               гласник  
Αγγελιοφόρος  messenger, courier                курир                   курир  
Άγγελος            angel                                      ангел                  анђео 
Αγγελτήριο       message, communication       порака                порука 
Αγγέλω            announce, annunciate            известувам       известити 
Άγγιγμα            touching                                  допир                 допир 
Αγγίνα, αμυγδαλίτις  angina, tonsillitis              ангина                ангина 
Αγγίζω               touch                                     пипам                 пипа 
Αγγίζω, φθάνω  touch                                     допирам               допирати 
Αγγλικίζω           anglicism                               англиканизам     англицизам 
Αγγλομανία        anglomania                           англоманија        англоманија 
Αγγλόφιλος       Anglophile, anglofil                англофил           англофил 
Αγγλοφοβία       Anglophobia                          англофобија      англофобија 
Αγγούρι              cucumber                              краставица        краставац 
Αγελάδα            cow                                         крава                 крава 
Αγελαδάρης      cowhand, cowherd                 говедар              говедар 
Αγελαδάρης      cowhand, cowherd                 кравар                сточар 
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Αγελαδινός        of a cow                                  кравји                крављи    
Αγελαίος            vulgar, gutter, coarse             вулгарен            вулгарен 
Αγέλαστος         unsmiling, glum                      ненасмеан         ненасмејан, мрк 
Αγέλη                 flock, herd, pack                    стадо                 стадо, крдо, чопор 
Αγέμιστος          empty, not filled                      ненаполнет       ненапуњен 
Αγέμιστος          unfulfilled                                неисполнет       неиспуњен 
Αγενής               impolite, rude                          неучтив, грув    неучтив, нељубазан  
Αγεννησιά, ακαρπία   poor crop, sterility          неплоност         неплоност 
Αγέννητος        unborn, not born                       нероден            нерођен 
Αγέραστος        ageless, not aged                    кои не старее    не стари 
Αγερικό, αερικό    ghost, spook, wraith             дух                     дух 
Άγευστος           tasteless, untasted                 невкусен            неукусан 
Αγεφύρωτος     unbridged, unbridgeable         непремостлив    непремостив 
Αγεφύρωτος       without a bridge                    без мост             без моста 
Άγημα                equipage                                екипажот            екипаж        
Αγία                   saint                                       светица               светица 
Αγιάζι, πάχνη   sharp cold, hoarfrost                слана                 слана 
Αγιάζω              sanctify                                   осветувам          посветити 
Αγίασμα              holy water                             посвета               света водица 
Αγίασμα             Holy water                              света вода          света вода 
Αγίασμα             Holy water                              вода добро          вода добро 
Αγιάτρευτος       uncured                                  неизлечлив          неизлечив 
Αγίνωτος, άγουρος   unripe, immature             незрел                незрео 
Αγίνωτος, χλωρός, άγουρος  unripe, green     зелен                 зелен            
Αγιοβασιλιάτικος   of Fatrher Christmas          новогодишен     новогодишњи 
Αγιογραφία, εικόνισμα  hagiography               икона                    икона 
Αγιογραφία       iconography                            иконографија      иконаографија 
Αγιογραφία       hagiography                            хагиографија     хагиографија, свети списи 
Αγιογράφος       hagiographer                         иконописец          иконописац 
Αγιοκέρι             wax, candle                           вештерка            воска свећа, вештица 
Αγιόκλημα         honeysuckle                           орловски нокти, орли помине  орлови нокти 
Άγιον Όρος        Mount Athos                           Света Гора        Света Гора 
Άγιος (επίθ.)       blessed, holy, saint               свештен              свети 
Άγιος                   blessed, holy, saint               свет                    светац 
Άγιος Βασίλης   Santa Clauss                          Дедо Мраз          Деда Мраз 
Αγιότητα, αγιοσύνη  holiness, sanctity              светост              светост 
Αγκαζάρω, προσλαμβάνω engagw, hire, rent  ангажирам         ангажовати 
Αγκάθι                 prickle, thistle, thorn             трн                      трн, бодља 
Αγκαθωτός         thorny, prickly                       трнлив                трновит, бодљикав 
Αγκαλιά              armful, lap                              прегратка           загрљај 
Αγκαλιάζω          embrace                                 прегрнувам         грлити 
Αγκάλιασμα       embrace, hugging                  прегратка, гушка    грљење  
Αγκαλιαστός       hugged                                  прегрна                 прегранат 
Αγκινάρα           (globe) artichoke                     артичока                артичока 
Αγκίστρι             (fish) hook, fishing rod            јадица                    удица 
Αγκίστρι             (fish) hook, fishing rod            кука, риболов прачка  кука 
Αγκομαχώ         breathe hard, puff and low      се задишувам      уздисати 
Αγκράφα            brooch, ouch, buckle              струја                    струја, копча 
Αγκράφα            brooch, ouch, buckle              брош                     брошка 
Αγκύλωση         ankyloses                               анкилоза               анкилоза, закривљена 
Αγκυλωτός        hooked, crooked                     свиен                    завијен, заврнут 
Άγκυρα              anchor                                     котва                    котва 
Αγκυροβόλιο, κόλπος   gulf, bay, embayment   залив                  залив 
Αγκώνας            elbow                                      лакот                    лакат 
Αγλάϊσμα, δόξα   glory, fame, kudos                слава                    слава 
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Αγναντεύω         survey                                   согледувам           сагледати 
Αγνάντημα         viewing                                   гледање               гледање 
Αγνάντημα         espial, contemplation             контемплација    контемплација 
Άγνοια               ignorance                                незнаење            незнање 
Αγνός                chaste, pure, innocent            чист                      чист 
Αγνός                chaste, pure, innocent            невин, неорочен   невин 
Αγνότητα           chastity, purity                         невиност              невиност 
Αγνότητα           chastity, purity                        чистота, неорочност  чистођа 
Αγνοώ                not know, be ignorant of        не знам                 не знати 
Αγνοώ                not know, be ignorant of        надминувам         не обраћати пажњу 
Αγνωμοσύνη      ingratitude, ungratefulness    неблагодарност   незахвалност, неугодност 
Αγνώμων           ungrateful, unthankful            непрепознатлив    непрепознатљив 
Αγνωστικισμός   agnosticism                           агностицизам       агностикизам  
Άγνωστος          unknown, unidentified            непознат, незнаен  непознат 
Αγονία, ακαρπία  infertility, barrenness           неплодност          неплодност 
Αγονία (Ιατρ.)     sterility                                   стерилитет           стерилитет, стерилност 
Άγονος               sterile, barren                         неплоден             неплодан 
Άγονος               sterile, barren                         јалов                    стерилан 
Άγονος, άχρηστος, μάταιος  vain, useless, unavailing залуден           залуден 
Αγορά                 market, marketplace, bazaar  пазар                   пазар 
Αγοράζω             buy, purchase                       пазарувам            пазарити 
Αγορανομία       market inspection                   трговски зан        инспекција трговине 
Αγοραστής         buyer, purchaser                    купец, купувач    купац 
Αγόρευση           speech, harangue                  беседа                 беседа, јавин говор 
Αγορεύω            make a speech                      јавно говорам      јавно говорити, беседити 
Αγορητής           speaker, orator                       говорник               говорник 
Αγορητής           speaker, orator                       предавач             беседник 
Αγορητής           speaker, orator                       оратор, ретор      оратор 
Αγορητής           orator, rhetorician, speaker     звучник                звучник 
Αγόρι                  boy, sonny                              момче                  дечак 
Αγόρι                  boy, sonny                              момок                  дечко 
Άγουρος,             unripe, green                         незрел                 незрео 
Άγρα, κυνήγι     hunting, hunt                            лов                       лов 
Αγράμματος (Επίθ.) illiterate, unschooled         неписмени         неписмен 
Αγράμματος, αναλφάβητος analphabet, illiterate person аналфабета   аналфабета 
Αγραμματοσύνη    illiteracy                               неписменост       неписменост 
Άγραφος             unwritten, blank                      непишан             ненаписан 
Αγριάδα, σκληρότητα  wildness, ferocity, burr   свирепост         свирепост, суровост 
Αγριάνθρωπος   savage, wild man, cave man   дивјак                дивљак 
Αγριεύω             get/make angry, scare            подивувам          подивљати 
Αγριεύω, τρομάζω   get/make angry, scare       плашам             плашити 
Αγρίμι                  wild beast                               дивеч, диво животно   дивљач 
Αγρίμι                  beast, brute, prowler             ѕвер                     звер 
Αγριοβότανο       herb                                        билка                  биљка 
Αγριόγατα            wild cat                                 дива мачка           дивља мачка 
Αγριογούρουνο  wild boar                                 дива свиња         дивља свиња 
Αγριοκαίρι           bad weather                          лошо време          лошо време 
Αγριοκερασιά       wild cherry                            дива цреша          дивље трешње 
Αγριοκόκκορας    wild rooster, wild cock          диви петел            дивљи петао 
Αγριολεύκα          wild poplar                            дива топола          дивља топола 
Αγριολούλουδο    forest flower                           шумски цвет        шумски цвет 
Αγριομέλισσα       wild bee                                дива пчела           дивља пчела 
Αγριόπαπια          wild duck                                дива патка            дивља патка 
Αγριοπερίστερο     wild pigeon                           диви гулаб           дивљи голуб 
Άγριος                   wild, ferocious                        див, жесток         дивљи, суров 



74 

 

Άγριος                   fierce, wild, ferocious             свиреп                 окрутан 
Αγριοσυκιά           wild fig                                   диви смокви           дивља смоква 
Αγριότητα             wildness, savagery                свирепост             суровост 
Αγριότητα             wildness, savagery                жестокост             окрутност, дивљаштво 
Αγριοτριανταφυλλιά   wild rose bush                 диви трендафил    дивљи трендафил 
Αγριοτριανταφυλλιά   rosehip                            шипинка                  шипка 
Αγριόχηνα           wild goose                              дива гуска               дивља гуска 
Αγροίκος             boorish, rude, crude                сурово                  суров 
Αγροίκος             boorish, rude, crude                грубо, просто       сељак, окрутан 
Αγροκήπιο          farm                                        фарма                    фарма 
Αγρονομία         agronomy                                агрономија           агрономија 
Αγρός                 field                                        нива                      нива 
Αγρός                 field                                        нива                      поље 
Αγρότης              farmer                                    земјоделец          земљорадник 
Αγρότης              farmer                                    фармер                сељак  
Αγροτικός           agrarian                                 земјоделски          земљораднички 
Αγροτικός           agrarian                                 земјоделски          сељачки 
Αγροτικός, αγροίκος   agrarian                         аграрен                  аграрни 
Αγροφύλακας    field guard                               чувар на полето   чувар земље 
Αγρυπνία            insomnia                                несоница               несаница 
Αγρυπνία            insomnia                                 бдение                  бдење 
Αγρυπνώ           be sleepless, be awake          не спијам              неспавати 
Αγύμναστος        untrained, unpractised           неизвежбан          неизвежбан 
Αγύμναστος, ανεκπαίδευτος  untrained, unlearned   необучен      необучен 
Αγυρτεία             charlatanism                          шарлатанство      шарлатанство 
Αγύρτης              charlatan, quack                    шарлатан              шарлатан 
Αγχίνους, ευφυής  witty, ingenious, smart        духовит                  духовит 
Αγχόνη               gallows                                   бесилка                бешала  
Αγχόνη               gallows                                   обесување           вешање 
Αγχώδης             anxious                                 анксиозан              анксиозан 
Άγω, οδηγώ      drive, ride, go                          возам                    возити 
Άγω, οδηγώ       drive, ride, go                         водам                   довозити 
Αγωγή, ανατροφή breeding, upbringing          воспитание           васпитање 
Αγώγι                 carriage                                  превоз                  возити 
Αγωγιμότητα    conductivity                             спроводливост     проводљивост 
Αγωγιμότητα    conductivity                             спроводливост     проводност 
Αγωγός              culvert, pipe, drain                  проводник           вод, цев 
Αγώνας              struggle, fight,conflict             натпревање         битка, бој, такмичение 
Αγώνας, πάλη, μάχη  struggle, fight, conflict   борба                    борба 
Αγωνία               agony, anxiety, anguish         агонија                   агонија 
Αγωνία              agony, anxiety, anguish          трепет                   стрепња 
Αγωνία               agony, anxiety, anguish          тревога                  страх 
Αγωνίζομαι          struggle, combat                    се борам               борити се 
Αγώνισμα           competition, contest                конкуренција          конкуренција 
Αγωνιστής          fighter                                      борец                    борац 
Αγωνιστής          fighter                                      натпреварувач     такмичар 
Αγωνιστικός       fighting, militant                        борески                 борбен 
Αγωνιώδης         worrisome, worrying, alarming  загрижувачки     забрињавајуће 
Αδάμας, διαμάντι  diamont                                   дијамант               дијамант 
Αδαμιαίος            adamic                                     адамов                 адамов 
Αδαμιαίος, γυμνός   naked, goal, nude, bare      голи                       гола 
Άδαρτος, αχτύπητος   unbeatable                       небит                    небит 
Άδεια                  permission                                дозвола                дозвола 
Άδεια                  permission, permit, license       овластување       овлашћење 
Άδεια, απόφαση   permission                              решение              решење 
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Αδειάζω             empty (out/into), pour out          испразнувам         испразнити 
Αδειάζω              empty (out/into), pour out        празнам                празнити  
Άδειασμα            emptying, voidance                  празнење             празнење 
Άδειος                 empty, vacant                          празен                  празан 
Αδέκαστος          incorruptible                            непристрастен     ненаплатив 
Αδελφάτο, σύνδεσμος  company, association  компанија              компанија 
Αδελφή               sister                                      сестра                      сестра 
Αδελφικός           brotherly, fraternal                 братски                    братски 
Αδελφοκτονία     fratricide                                 братоубиство          братоубиство 
Αδελφοκτόνος    fratricide                                братоубиствен         братоубица 
Αδελφοκτόνος    fratricide                                братоубиствен         братоубилачки 
Αδελφοποίηση    fraternization                         побратимување      братимљење 
Αδελφοποιητός    blood-brother                       побратим                побратим  
Αδελφοποιώ        fraternize                               побратимувам       братимити 
Αδελφός              brother                                  брат                         брат 
Αδελφοσύνη       brotherhood, fraternity           братство                 братство 
Αδένας                gland                                     жлезда                    жлезда 
Άδενδρος            treeless                                 без дрва                 без дрвећа 
Αδεξιότητα, απειρία  inexperience                   неопитност              неспретност 
Αδέσμευτος         free, uncommitted                неврзан                   невезан 
Αδέσμευτος       free, uncommitted                  слободен                свободан 
Άδετος               untied, loose, free                   незаврзан               несвезан, неповезан 
Άδετος               unbound, unrelated                 неврзан                  невезан 
Αδήλωτος          unregistered                            неизјаснет              непријављен 
Αδήμευτος         unconfiscated                         неконфискуван        некомфискован 
Αδημονία            anxiety, expectance               неспокој                  нестрпљење 
Αδημονία           uneasiness, anxiety, disquiet анксиозност            анксиозност 
Αδιάβαστος        unprepared, unreadable         непрактичен           непромочив 
Αδιάβατος          inaccessible, unobtainable     недостапен             недоступан 
Αδιαθεσία            indisposition                          нерасположеност  нерасположење 
Αδιάθετος           indisposed, unweel                нерасположен        нерасположен 
Αδιαθετώ             indispose                              нерасположен сум   бити нерасположен 
Αδιαίρετο            inseparability                         неразделивост         нераздељивост 
Αδιαίρετο            inseparability                          неразделивост        неодвојивост  
Αδιαίρετος          undivided, indivisible              неделив                   неподељив 
Αδιαίρετος          undivided, indivisible              неделив                   нераздељив 
Αδιαίρετος          inseparable, undivided           неразделен              неподељен 
Αδιάκοπος          uninterrupted, continuous      непрекинат             непрестан, непренидан  
Αδιάκριτος, ασαφής   indiscreet, tactless             нејасен                  нејасан 
Αδιάλλακτος      uncompromising, irreconcilable  непомирлив       непомирљив, тврдоглав 
Αδιαλλαξία          intransigence, intolerance      непомирливост     непомирљивост 
Αδιαλλαξία          intransigence, intolerance      непомирливост     тврдоглавост  
Αδιάλυτος            insoluble, undisolved             нерастворлив       нерастворљив 
Αδιαμαρτύρητος  uncomplaining                   непротестирачки   непротестован, помирљив 
Αδιαμοίραστος    indivisible, unitary, impartible   неделив                 недељив 
Αδιαμόρφωτος    unformed                                 неформиран           неформиран 
Αδιαντροπιά       shamelessness, impudicity      бесрамност            бесрамност 
Αδιαντροπιά       shamelessness, impudicity      дрскост                   дрскост 
Αδιάντροπος       barefaced                                бесрамен               бесраман 
Αδιάντροπος       impudent, thick-eyed               дебели очи             дебео очима 
Αδιάντροπος       insolent, glib, impudent             наг                           наг, дрзак 
Αδιάπλαστος       not formed/shaped                  безформа              без облика 
Αδιάπλαστος       shapeless, formless, amorphous   безоблични      безобличан 
Αδιάσειστος        unshakable, unbudging           непоколеблив          непоколебљив 
Αδιάσπαστος     unbreakable, lasting                 неразделен             нераздељив 
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Αδιάσπαστος, άλυτος  unbreakable, lasting       ненарушен              нерешен 
Αδιάσπαστος, άλυτος  unbreakable, lasting       неразрушен            нерешив 
Αδιάφθορος       incorruptible                             непоткупив            неподмитљив 
Αδιαφορία          indifference, apathy                 рамнодушност      равнодушност 
Αδιάφορος         indifferent, apathetic                рамнодушен          равнодушан 
Αδίδακτος           uneducated, unseen               необучен               неучен 
Αδιευθέτητος, ακατάστατος  messy                  неуреден               неуредан 
Αδιευκρίνιστος   unclarified                                неразјаснет          необјашњен 
Αδιήγητος         untold, unprecedented              неопислива           неописив 
Αδιήγητος         untold, unprecedented              неизрецив            неизрецив  
Άδικα, αδίκως     unfairly, unjustly                      напразно              напразно 
Αδικαιολόγητος  unjustifiable                             неоправдан          неоправдан 
Αδίκαστος           untried, unheard                     неосуден              несуђен 
Αδίκημα             violation, breach, offence        прекршок              прекршај 
Αδίκημα, παράβαση  violation, breach, offence   престап                преступ 
Αδικία                  injustice, unfairness               неправда                неправда 
Άδικος                 unfair                                      неправеден            неправедан 
Αδικώ                  be unjust/unfair, wrong          онеправдувам        бити неправедан 
Αδίκως, άδικα    unfairly, unjustly                      неправелно            неправедно 
Αδιόρατος           imperceptible, intangible        невидлив                невидљив 
Αδιόρατος           imperceptible, intangible        невидлив                неосетљив, неприметан 
Αδιοργάνωτος    unorganised                            неорганизиран        неорганизован 
Αδιόρθωτος        incorrigible, compulsive           непоправлив           непоправљив 
Αδίστακτος, ακλόνητος unprincipled, ruthless    непоколеблив        непоколебљив 
Αδόκιμος             inexperienced, unexperienced   неискусни             неискусан 
Αδόκιμος          unrecognized, unacknowledged непризнаени, непризната   непрепознат 
Άδολος               guileless, ingenuous, candid    искрен                     искрен 
Άδολος, έντιμος  guileless, ingenuous, candid   чесен                       честит 
Αδόξαστος (άδοξος) unrenowed, inglorious     неславен, непрославен   неславан 
Αδούλευτος       not used, unappropriated         не се користи        не користи се 
Αδούλωτος        rebellious, insubordinate         бунтовен                бунтовни 
Αδούλωτος         rebellious, disobedient            обоени                   обојени 
Αδράνεια            inactivity, inaction, inertness    неактивност         неактивност 
Αδρανής             inert, inactive, sluggish            неактивен             неактиван 
Αδρανής             inert, inactive, sluggish            инертен, бавен    лењ 
Αδράττω, αρπάζω  grisp, grasp                         грабам                   грабити 
Αδράχτι              spindle, bobbin                        вретено                 вретено 
Αδρεναλίνη        αdrenaline                              адреналин              адреналин 
Αδυναμία            weakness, feebleness            слабост                 слабост 
Αδυναμία            weakness, debility                  немоќ                    немођ 
Αδύναμος            weak, feeble                          слаб                      слаб, нејак 
Αδυνατίζω           debilitate                                ослабувам            слабити 
Αδύνατος            weak, feeble                           слаб                      слаб 
Αδύνατος            weak, feeble                           немоќен                мршав 
Αδυνατώ             cannot, be unable to              не можам              онеможати 
Αδυσώπητα        implacably                          немилосрдност      немилосрдно, безмилости 
Αδυσώπητος      implacable, inexorable           немилосрден        немилосрдан 
Άδυτο               sanctuary, sanctum                  светилиште   место само за световно лище 
Αειθαλής            evergreen, hale and hearty     вечно зелен          зимзелен 
Αεικίνητος           restless, indefatigable            подвижен               увек покретан 
Αείμνηστος         unforgettable                           незаборавен         незабораван 
Αέναος               eternal, constant, everlasting    вечен                   вечан 
Αεράμυνα          air defense                       противвоздушна одбрана  ваздушна одбрана 
Αέρας                 air                                            воздух                    ваздух 
Αέρας, άνεμος  air                                              ветер                      ветар, зрак 
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Αερίζω                ventilate                                  проветрувам          проветравати 
Αερίζω                ventilate                                   проветрувам          проветрити 
Αερικό         spirit, ghost, tone                            дух                          дух 
Αέριο                   gas                                          гас                          гас 
Αεριστήρας         ventilator, fan                          вентилатор           вентилатор 
Αεροδρόμιο         aerodrome, airport, airfield      аеродром             аеродром 
Αεροδυναμική     aerodynamics                          аеродинамика      аеродинамика 
Αεροδυναμικός   aerodynamic                            аеродинамичен     аеродинамичан 
Αερόλιθος           aerolith, aerolite, meteor          аеролит                метеор 
Αερομαχία          air fight/combat                        воздушна војна    ваздушна битка 
Αεροπλάνο         plane, aeroplane, airplane       авион                    авион 
Αεροπλανοφόρο   aircraft carrier                       носач на авиони    носач авиона 
Αεροπορία          aviation                                    авијација               авиација 
Αεροπορία          aviation                                    воздухопловство   ваздухопловство 
Αεροπορικός       aviation, air, aerial                   авијациски          авијатичарски, авионски 
Αεροπορικώς      by air                                        по авион               авионски 
Αεροπόρος          aviator, airman, flier                авијатичар            авијатичар 
Αεροπόρος          pilot                                         пилот                     пилот 
Αεροστατική        aerostatics                               аеростатика          аеростатика 
Αερόστατο           baloon                                      балон                    аеростат 
Αεροσυνοδός      air hostess                              стјуардеса             стјуардеса 
Αετός                   eagle                                       орел                       орао 
Αζάρωτος            unwrinkled                               незимачкан           незимачкан 
Αζευγάρωτος    not paired off                            неоженет, непрегнат   непаран, неспарен  
Αζευγάρωτος      not paired off                           неоженен              неожењен 
Αζημίωτος            with a view to profit                 нештетен              неоштеђен 
Άζυμος                 unleavened                             незамесен             неумесен 
Άζυμος                 unleavened                             неквасен               неумесен 
Αζωτικός, αζωτούχος nitrogen                            азотен                    азотни 
Άζωτο                  nitrogen                                   азот                        азот 
Αηδής                  nasty                                       гаден                      гадан 
Αηδής, αηδιαστικός  disgusting, nauseous         гнасен                   гнусан 
Αηδία                   disgust                                    одвратност            одвратност 
Αηδία                   disgust                                    гадност, гнаса       гадливост 
Αηδιάζω               disgust, be disgusted             одвратно ми е       осећати одвратност 
Αηδιαστικός, αηδής disgusting, nauseous         одвратен, гнасен   одвратан 
Αηδόνι                  nightngale                              славеј                     славуј 
Αήττητος, ανίκητος unbeaten, invincible            непобедлив          непобедив 
Άηχος, άφωνος  noiseless, soundless                безвучен               безвучан 
Αθανασία             immortality                              бесмртност           бесмртност 
Αθάνατος             immortal                                  бесмртен              бесмртан 
Αθέατος               invisible                                   незабележлив       невиђен 
Αθέατος              invisible                                   невидлив                невидљив 
Αθέατος              invisible                                   скриен                    скривен 
Αθεΐα                   atheism                                   атеизам                 атеизам, безбожност 
Αθέμιτος              illegitimate                               незаконит             незаконит 
Αθέμιτος              illegitimate                               недозволен          недопуштен 
Άθεος                  atheist, godless                       безбожен              безбожан 
Αθεράπευτος      incurable, unremedied             неизлечлив, непоправлив    неизлечив 
Αθέτηση              breach                                     поткопување         порицање 
Αθέτηση              breach                                     нарушување          порицање 
Αθεώρητος         not initialled, not approved        незаверен            неоверен 
Αθεώρητος         not initialled, not approved        невизиран            неиспитан 
Αθήνα                 Athens                                      Атина                    Атина 
Αθηναία            Athenian                                     Атињанка              Атинјанка 
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Αθηναϊκός          Athenian                                    Атински                 атински 
Αθηναίος           Athenian                                    Атински                  Атинјанин 
Αθλητής              athlete                                      спортист                спортиста 
Αθλητικός           athletic, sporting                        атлетски               атлетски, спортски 
Αθλητισμός        athletics, sports                          спорт, спортување     спорт 
Αθλητισμός        athletics, sports                          атлетика               атлетика 
Αθλητισμός        gymnastics                                 гимнастика           гимнастика 
Άθλιος                miserable, wretched, shabby     јаден                    јадан 
Άθλιος                miserable, wretched, shabby     беден                   бедан 
Άθλιος                miserable, wretched, shabby     мизерен               мучан 
Αθλιότητα            misery                                       мизерија              мизерија 
Άθλον, βραβείον  prize, award, premium             награда                награда 
Άθλον, βραβείον  prize, award, premium             премија                премија 
Άθλος, κατόρθωμα  feat, exploit, deed, achievement  подвиг          подвиг 
Αθόρυβα            quietly                                        бесшумно             безвучно, безчујно 
Αθόρυβα            silently, quietly, noiselessly        тивко                     тихо 
Αθόρυβος           silent                                         бесшумен             безвучан 
Αθόρυβος, ήσυχος   noiseless                            тивок                      тих 
Άθρησκος           irreligious                                  нерелигиозен       нецрквен 
Αθροίζω              sum up                                     собирам, трупам   сабирати 
Άθροιση              summation                                собирање             сабирање  
Άθροιση              summation                                собир                    скуплање  
Αθρόος, μαζικός   massive, mass                       масивни                  масивни 
Αθρόως, μαζικώς  massively                               масовно                  масивно 
Αθυμία                 depression, slump                   депресија                депресија 
Αθυρόστομος      rabelaisian                                 циничен                циничан  
Αθυσίαστος        unsacrificed                               непожртуван         нежртвован 
Αθώος                guiltless, innocent                      невин, чист          невин 
Αθώωση             acquittal, exoneration               оправдание          оправдавање 
Αθώωση             acquittal, exoneration               оправдание          оправдање 
Αθωότητα           innocence, artlessness             невиност               невиност 
Αθωώνω              absolve, acquit,                        оправдувам        оправдати 
Αθωωτικός         verdict of ‘’not guilty’’                 оправдуван          оправдан 
Αίγαγρος            wild goat                                    дива коза              диво коза 
Αιγαίο Πέλαγος   Aegean Sea                              Егејско море        Егејско море 
Αιγαίο Πέλαγος   Aegean Sea                              Егеј                       Егеј 
Αίγλη                   glamour, lustre, prestige          блесок                  светлост, сјај 
Αίγλη                  brightness, glamour, prestige     раскош               раскош 
Αίγυπτος             Egypt                                         Египет                 Египат 
Αιδημοσύνη        decency, modesty                     скромност, умереност    скромност 
Αιθέριος              ethereal                                      етерски               етеричан 
Αίθουσα               room, hall, lounge, chamber     салон, сала        сала, дворана 
Αίθριος, καθαρός  clear, bright, cloudless             чист                     чист 
Αίθριος                clear, bright, cloudless               јасен                    јасан 
Αιθυλένιο            ethylene                                      етилен                етилен 
Αίμα                     blood                                          крв                      крв 
Αιματηρός            bloody, sanguinary                    крвав                   крвав 
Αιματοχυσία         bloodshed                                  крвопролевање  крвопролиће 
Αιματώνω             bleed                                         крвавам               крварити, искрварити 
Αιμοδιψής             bloodthirsty, murderous            крвожеден           крвожедник 
Αιμοπληξία, αποπληξία  apoplexy, stroke            апоплексија          апоплексија 
Αιμορραγία          bleeding, haemorrhage             излив на крв         крварење 
Αιμορροΐδες         hemorrhoids                              хемороиди           хемороиди 
Αιμοσφαιρίνη       haemoglobin                              хемоглобин         хемоглбин 
Αίνιγμα                 enigma, riddle, mystery             загатка, гатанка   загонетка 
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Αίρεση                 sect, denomination                    секта                      секта 
Αιρετικός (Επίθ.)  heretical                                    еретички               херетички, јеретички 
Αιρετικός (Επίθ.)  sectarian, nonconformist          секташки              секташки 
Αιρετικός (Ουσ.)   heretic, misbeliever                   еретик                 херетиц, јеретик 
Αιρετικός (Ουσ.)    sectant, sectarian, sectary       сектант                сектант 
Αίσθημα               feeling, emotion                         чувство                осећај, осећање 
Αισθητική             aesthetics                                  естетика               естетика 
Αισθητικός            aesthetic                                   естетски               естетски 
Αισιοδοξία            optimism                                    оптимизам           оптимизам 
Αισιόδοξος           optimist                                      оптимист             оптимист 
Αίσχος, εντροπή shame                                        срамежливост     срамота 
Αίτηση                  application, request                    молба                  молба 
Αίτηση                  application, request                    варање                 захтев 
Αιτιατική (Γραμματική) accusative                          акузатив               акузатив 
Αιτιολογία             reasoning, rationale                   оправдание, причина    образложење 
Αιτιολογώ              rationalize, justify                     образложувам причина   образложити 
Αίτιος                   causer, causative agent             виновник               узрочник     
Αιφνίδιος, ξαφνικός sudden, unexpected              ненадеен              изненадан 
Αιφνίδιος, ξαφνικός sudden, unexpected              неочекуван          непредвиђен 
Αιφνιδίως, ξαφνικά suddenly, unexpectedly         наеднаш               изненадно 
Αιφνιδίως, ξαφνικά suddenly, unexpectedly         неочекувано         непредвиђено 
Αιχμαλωτίζω        capture, take captive                 заробувам, ловам   заробити 
Αιχμάλωτος         captive, prisoner                         заробеник, роб     заробљеник  
Αιώνας                 century                                        век                        век, ера 
Αιώνιος                eternal, everlasting, perpetual     вечен                   вечан 
Αιώνιος                eternal, everlasting, perpetual     постојан               непрестан 
Αιωνιότητα           eternity, perpetuity                      вечност                вечност 
Αιωνίως                eternally, perpetually                  вечно                   вечно 
Αιωνόβιος           age-old, perennial                        вечен                     вечит 
Ακαδημαϊκός (Ουσιαστ.) academician                    академик              академик 
Ακαδημαϊκός (Επίθ.) academic                               академски            академски 
Ακαδημία              academy                                    академија             академија 
Ακαθαρσία           filth, dirt                                       нечистотија          нечистоћа 
Ακάθαρτος           dirty, unclean, impure                 нечист                   нечист 
Ακάθαρτος           dirty, unclean, impure                 валкан                  прљав 
Ακαθόριστος        vague, indistrict, undefined         неопределен      неопредељен 
Ακάλεστος           unasked                                      неканет                непозван 
Ακανόνιστος        irregular, uneven                        несреден, неуреден    несређен 
Ακανόνιστος        irregular, uneven                        неправилен          неисправан 
Άκαρδος              heartless, unfeeling                     несрдечен            без срца 
Άκαρδος              heartless, unfeeling                     безмилосен         безмислен 
Ακαρπία              infertility                                      неплодност           неплодност 
Άκαρπος              abortive                                      неплоден             бесплодан 
Ακατάλληλος, άβολος       uncomfortable              неудобен               неудобан 
Ακατανόητος        inconceivable, inexplicable        неразбирлив        неразумљив 
Ακατοίκητος        uninhabited, untenanted             ненаселен           ненастањен 
Ακατόρθωτος      unfeasaible, unachievable          неостварлив       неостварив 
Ακατόρθωτος      unattainable, unachievable         недостижен        недостижан 
Ακέραιος               integral                                      чесен                   читав 
Ακίνδυνο, ασφάλεια  not dangerous, safe              сигурност             сигурност 
Ακίνδυνο              not dangerous, safe                   безопасност        безопасност 
Ακίνδυνος, ασφαλής  safe, secure                         сигурен                сигуран 
Ακίνδυνος             harmless                                   безопасен           безопасан 
Ακινησία                immobility                                 неподвижност     непокретност 
Ακίνητος               immobile, unmoving, fixed         неподвижен        непокретан 
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Άκλιτος                 indeclinable                               немнлив               непроменљив 
Ακμάζω                 flourish, prosper, boom            цветам                  цветати 
Ακμή                     heyday, acme                            расцветување     цват 
Ακοή                     hearing                                      слух                      слух 
Ακοινώνητος        unsociable, shy, withdrawn       недруштвен          недруштвен 
Ακοινώνητος        unsociable, shy, withdrawn       недружељубив     недруштвен 
Ακόλουθος  (διπλωματία) attaché                         аташе                    аташе 
Ακολουθώ            follow                                        следам                   следити 
Ακολουθώ             follow                                       спроведувам         пратити 
Ακόπως               without fatigue                          без труд                  без труд 
Ακουαρέλα            aquarelle, watercolour             акварел                 акварел 
Ακούραστος         tireless, indefatigable                неуморен, неуморлиив  неуморан 
Ακουστική             acoustics                                  акустика                акустика 
Ακουστικό             earpiece, receiver                     слушалка             слушалица 
Ακουστός, γνωστός  known, noted                       прочуен                 чувен 
Ακουστός, γνωστός  known, noted                       извесен                 познат 
Ακούω                   hear, listen                               слушам                 слушати, чути 
Ακούω                   hear, listen                               слушам                 послушати 
Ακραίος                extreme, marginal, borderline   краен                     крајњи 
Ακραίος                extreme, marginal, borderline    најдалечен           екстрем 
Άκρη                     edge                                          крај                        крај 
Ακριβαίνω            increase/raise the price              поскапувам          поскупити 
Ακρίβεια              accuracy, precision, exactness  точност                 тачност, прецизност 
Ακρίβεια (τιμές)   expensiveness                            скапотија              скупоћа 
Ακριβής               accurate, precise, correct          точен                     тачан, прецизан 
Ακριβοπληρώνω  pay dearly, pay through the nose  плаќам скапо  скупо плаћати 
Ακριβοπωλώ        sell dearly                                 продавам скапо   скупо продавати 
Ακριβός               expensive, costly                       скап                       скупоцен 
Ακριβώς              accurately, precisely, exactly    точно                     тачно, прецизно 
Ακροάζομαι          auscultate, sound                     слушам, ислушувам    слушати 
Ακροάζομαι (Ιατρ.)  auscultate, sound                  преслушувам        прослишавати 
Ακρόαση               audition                                   аудиција                 аудиција 
Ακροατήριο          auditorium                                аудиториум            аудиторијум 
Ακροατής             hearer, listener                          слушател              слушатељ, слушалац 
Ακροβασία            acrobatics, stunt                      акробатика             акробација 
Ακροβάτης           acrobat, rope-dancer                 акробат                  акробата 
Ακροβατικός         acrobatic                                  акробатски             акробатски 
Ακρογιάλι             beach, seashore, seaside         плажа                     плажа 
Ακρόπολη            acropolis                                    акропол                 акрополи 
Ακρότητα             extremity, extreme                    крајност                 крајност 
Ακρωτηριάζω       amputate                                  ампутирам             ампутирати, одсећи 
Ακρωτηριασμός (Ιατρική) amputation                   ампутирање          ампутација 
Ακτίνα (Μαθηματ.) radius, range                            радиус                  радијус 
Ακτινοβολία         radiation, radiance                     зрачење, радијација  зрачење 
Ακτινοβολώ           radiate, irradiate                       зрачам, озрачувам    зрачити 
Άκυρος                 invalid, null                                невалиден            неважећи 
Ακυρώνω, καταργώ  annul, invalidate, nullify       анулирам              анулирати 
Αλάβαστρο                alabaster                             алабастер              алабастер 
Αλαζόνας, υπερόπτης  arrogant                           арогантен               арогантан 
Αλαζονία, υπεροψία  arrogance, hubris, airiness  ароганција            ароганција 
Αλαζονία, υπεροψία  arrogance, haughtiness       надменост, горделивост   надмоћ 
Αλαζονικώς, υπεροπτικώς  arrogantly                  арогантно               арогантно 
Αλάθητος              infallible, unerring                     безгрешен             безгрешан 
Αλάτι                    salt                                             сол                         со 
Αλατιέρα              salt cellar                                   соленичка, соларник  сланик 
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Αλατίζω                salt                                            солам, посолувам     солити 
Αλατισμένος        salted                                         солен, посолен      слан 
Αλβανία               Albania                                       Албанија                Албанија 
Αλβανίδα              Albanian                                    Албанка                 Албанка 
Αλβανικός             Albanian                                   албански                албански 
Αλβανός               Albanian                                    Албанец                 Албанац 
Άλγεβρα                algebra                                     алгебра                алгебра 
Αλγεβρικός           algebraic                                   алгебарски           алгебарски 
Αλείφω                 spread, smear, daud                 мачкам                   мазати 
Αλείφω                spread, smear, daud                 смачкувам              намазати 
Αλεξιπτωτιστής   parachutist                                 падобранец           падобранац 
Αλεπού                 fox                                             лисица                   лисица 
Αλέτρι                   plough                                       рало                       рало 
Αλεύρι                  flour, meal                                  брашно                 брашно 
Αλήθεια                truth                                           вистина                  истина 
Αληθινός              true, real, ve  ritable                   вистински              истинит 
Αληθινός              true, real, veritable                     вистинито             истинит 
Αλησμόνητος       unforgettable, memorable          незаборавен         незабораван 
Αλήτης                  lout, bum, hoodlum                   скитник                 скитница, бездомник 
Αλιγάτωρ            alligator                                      алигатор               алигатор 
Αλιεία                   fishery, fishing                           риболов                 риболов, рибарење 
Αλκαλικός             alkaline                                    алкален                  алкални 
Αλκή                    strength, power, force, vigour    сила                      сила 
Αλκή                    strength, power, force, vigour    храброст               храброст 
Αλκοόλ                 alcohol                                       алкохол               алкохол 
Αλκοολικός           alcoholic                                   алкохолен          алкохоличан, алкохолни 
Αλκοολισμός          alcoholism                               алкохолизам       алкохолизам 
Αλλά, λοιπόν        but                                             но                          но 
Αλλαγή                changing, change                      замена, смена     промена 
Αλλάζω                change, replace                         сменувам             променити 
Αλλάζω                change, replace                        заменувам, одменувам    мењати 
Αλλεργία              allergy                                         алергија               алергија 
Αλλεργικός         allergic                                        алергичен              алергичан  
Αλληγορία            allegory                                      алегорија              алегорија 
Αλληγορικός       allegoric, allegorical                     алегоричан         алегоричан 
Αλληγορικά, αλληγορικώς allegoricaly                  алегорично          алегорично 
Αλληλογραφία    correspondence                          коресподенција   коресподенција 
Αλληλογραφία    correspondence                          допишување         дописивање 
Αλληλογραφία    correspondence                          преписка        преписка, представљање 
Αλληλογραφώ     correspond                                 коресподирам       коресподирати 
Αλληλογραφώ     correspond                                 се допишувам      дописивати 
Άλλοθι, αλλαχού παρουσία  alibi                          алиби                    алиби 
Αλλοιώνω, παραποιώ falsify, fake, cook-up        фалсификувам    фалсификовати 
Αλλοιώς            or, or else                                     во друг случај, инаку    другачије 
Αλλοιώτικος      another, different                           различен              различит 
Αλλόκοτος, ξένος   bizarre, weird                           стран                     стран 
Άλλος, διαφορετικός other, another, different        друг                       други 
Άλλοτε                 some other time                          некога                   некад 
Αλλού                  elsewhere, else, other place        на друго место    другде 
Άλμα                     jump, leap, bound                       скок                      скок 
Άλμπατρος           albatros                                      албатрос               албатрос  
Αλμυρός               salty, briny, saline                       солен                   слан 
Άλογο                   horse                                           коњ                      коњ 
Αλόη                   aloe                                              алоја                    алоја 
Αλοιφή                  ointment, unguent                      помада                помада 
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Αλπικός, άλπειος Alpine                                           Алпски               Алпски 
Αλπινιστής            alpinist                                        алпинист             алпиниста 
Αλπινιστικός, ορειβατικός  alpinistic                          алпинистички     алпинистички 
Αλτρουιστής, φιλάνθρωπος  altruist                        алтруист             алтруиста      
Αλτρουισμός         altruism                                       алтруизам           алтруизам      
Αλουμίνιο, αργίλιο  aluminium                                 алуминиум           алуминијум 
Αλύπητος             without grief                                безмилосен         немилосрдан 
Αλυσίδα                chain                                           верига                  верига 
Αλφαβητάρι         abc-book, primer                         буквар                 буквар 
Αλφαβητικός        alphabetic, alphabetical           по азбучен ред        азбучни 
Αλφάβητο            alphabet                                      азбука                  азбука 
Αλφάβητο            alphabet                                      алфабет              алфабет 
Αλχημεία              alchemy                                      алхемија              алхемија 
Αλχημιστής           alchemist                                    алхемичар          алхемичар 
Αλώνι                   threshing floor                              гумно                   гумно 
Άμα, αν  (Σύνδεσμος) when, on, as soon as            ако                        ако 
Αμαζόνα               amazon                                       амазонка            амазонка 
Αμάθεια, άγνοια    illiteracy, ignorance                    незнаење           незнање 
Αμάθητος               lliterate, ignorant                       неук                     ненаучен 
Αμάλγαμα             amalgam                                    амалгам              амалгам 
Αμάξι                     carriage, coach, waggon           кола                    кола 
Αμαρτάνω             sin, commit a sin                        грешам                грешити 
Αμαρτία                sin, shame, crime                       грешка                грешка 
Αμαρτία                sin, shame, crime                       грев                     грех 
Αμάχητος              irrefutable                                  непобедлив          непобедив 
Αμβλύς                 blunt                                           тап, неостар        туп 
Άμβλωση, έκτρωση  abortion                                 абортус                абортус, побачај  
Αμέθυστος (νηφάλιος)  not drunk, sober                трезвен                 трезан 
Αμείβω                 reward, remunerate                   наградувам         наградити 
Αμελέτητος, αδιάβαστος unprepared                     неначитан          ненаучен 
Άμεμπτος             unblemished, faultless                беспрекорен      беспрекоран 
Αμερικάνα           American woman                        Американка        Американка 
Αμερικανικός      American                                      американски        Амерички 
Αμερικανός          American man                            Американец        Американац 
Αμερική                America                                      Америка              Америка 
Αμεριμνησία         insouciance, unconcern             безгрижност       безбрижност 
Αμέριμνος        insouciant, unconcerned, care free  безгрижен           безбрижан 
Αμερόληπτος, αδέκαστος unprejudiced                непристрастрен   непристран 
Αμεροληψία        impartiality, fairness                   непристраност     непристраност 
Άμεσος                 direct                                         директен              директан 
Άμεσος                 direct                                         непосреден, оворен    непосредан 
Αμετάβατος          intransitive                                 непреоден            непреносив 
Αμετάβλητος        unalterable, unchangeable        непроменлив, неменлив   непроменњив 
Αμέτρητος            countless                                   безброен               небројан, неизмерен 
Αμήν, είθε            Amen                                         амин                     амин 
Αμιγής, άμικτος   pure, unmixed, unalloyed           чист                      чист 
Αμίλητος               silent, unspoken                       молчалив             непричљив 
Άμμος                   sand                                         песок                    песак 
Αμμουδιά             sands, strand                             песочна плажа    пешчана обала 
Αμμωνία               ammonia                                   амонијак              амонијак 
Αμνηστεία          amnesty                                     амнестија             амнестија 
Αμνός, αρνί           lamb                                         јагње                    јагне 
Αμοιβάς, αμοιβάδα  amoeba                                 амеба                  амеба 
Αμοιβή                 reward, return, recompense      хонорар               хонорар 
Άμορφος, αδιαμόρφωτος  amorphous                  аморфен              аморфан 
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Αμόρφωτος          uneducated, unschooled           необразован       необразован 
Αμπαζούρ              lampshade                              абажур                 абажур, лампсхаде 
Αμπέλι                  grape, vinery                             лозје                    лоза 
Αμπελοκομία       viniculture, vine-growing            лозарство           лозарство 
Αμπέρ (Φυσική)   ampere                                      ампер                  ампер 
Αμπούλα              ampoule                                      ампула                ампула 
Άμυαλος               brainless                                    безумен              без мозга 
Αμύγδαλο             almond                                      бадем                  бадем 
Άμυνα                   defence                                     одбрана              одбрана 
Άμυνα                   defence                                     заштита               бранење, отпор 
Αμύνομαι              defend oneself                           се бранам          бранити се 
Αμφιβάλλω          question, doubt, worry                сомневам            сумњати 
Αμφίβιος, αμφίβιο ζώο   amphibia                          амфибија            амфибија 
Αμφίβιος               amphibian, amphibious            амфибиски           амфибијски 
Αμφιθέατρο          amphitheater                              амфитеатар          амфитеатар 
Αμφισβήτηση       dispute, controversy, contest     оспорување         оспоравање 
Αμφισβήτηση        dispute, controversy, contest    спор                     спор 
Αμφορέας            amphora                                      амфора              амфора 
Αμμωνία               ammonia                                    амонија               амонијак 
Αν, εάν                 if, whether                                  ако                      ако 
Αναβάλλω             postpone, put off                      одложувам         одложити 
Αναβάλλω             postpone, put off                      доцнам                одгодити 
Ανάβαση               ascension                                 искачување        излаз 
Ανάβαση               ascension                                 покачување         пењање 
Αναβολή                postponement, delay                одложување        одлагање 
Ανάβω                   ignite, light up                          запалувам           запалити 
Ανάβω                   ignite, light up                           палам, потпалувам   упалити 
Αναγγέλω              announce                                 изјавувам             изјавити 
Αναγγέλω             announce                                   известувам         прогласити 
Αναγκάζω            compel, force, coerse               принудувам          принудити 
Αναγκαίος             necessary                                 потребен, неопходен  потребан 
Αναγκαίος             necessary, requisite                  нужен                    неизоставан 
Ανάγκη                 necessity, need, want                нужда                   нужда, нужност 
Ανάγκη                 necessity, need, want                потреба                потреба 
Αναγνωρίζω        acknowledge                              познавам, признавам    препознати 
Αναγνώριση         acknowledgement                      познавање              препознавање 
Ανάγνωση            read, reading                              читање                  читање 
Αναγνωστήριο     reading hall                                  читалница            читаоница 
Αναγνώστης         reader                                         читател                 читалац 
Αναγνωστικό     primer, reader                               читанка                   читалачко        
Αναδείχνω            elevate, elect, appoint                истакнувам            истицати 
Αναδείχνω            elevate, elect, appoint                подвлекувам          показити 
Αναδρομικός       recursive                                      ретроспективен     ретроспективан 
Αναθαρρύνω        hearten, encourage                    охрабрувам           охрабрити 
Ανάθεμα, αφορισμός  anathema                             проклетство           проклетство 
Ανάθεμα, αφορισμός  anathema                             анатема                  анатема 
Αναθεώρηση        revision, revisal                           ревизија                ревизија 
Αναθεωρητής       revisionist                                    ревизор                  ревизор 
Αναιδής                 imputend, insolent, brassy         дрзок                      дрзак 
Αναιδής                 imputend, insolent, brassy         дрзок                    бестидан, безобразан 
Αναιμία                   anemia                                     анемија                 анемија 
Αναιμικός               anemic                                      анемични              анемичан 
Αναισθησία (Ιατρική) anaesthesia                           анестезија, опој   анестезија 
Αναισθησία           insensibility, insensitivity            нечувствителност  неосетљивост 
Αναίτιος                blameless, guiltless                    невин                    невин 
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Ανακαλύπτω         discover                                     откривам              открити 
Ανακαλύπτω         discover                                     разоткривам         пронаћи 
Ανακάλυψη          discovery                                    откритие                откриће, проналазак 
Ανακατεύω            blend                                          мешам                  мешати 
Ανακατεύω            blend                                          месам                   измешати 
Ανακατεύω            blend                                         бркам                     бркати 
Ανακοινώνω          announce, communicate           известувам          известити 
Ανακοίνωση         announcement, declaration        објавување           објава 
Ανακοίνωση         announcement, communication  известување      обавест 
Ανακοπή               check, failure                              прекин, запирање    прекид 
Ανακουφίζω          relieve, alleviate, allay                 успокојувам        успокојити 
Ανάκριση              interrogation, questioning            испит                   испитивање 
Ανάκριση              interrogation, questioning            испрашување    саслушање  
Ανακρίβεια            inaccuracy                                    неточност          нетачност 
Ανάκτορο             court, palace                                 дворец                дворац, двор 
Ανάκτορο             court, palace                                 палата                 палата 
Αναλαμβάνω        take over                                     преземам            предузимати 
Αναλαμβάνω        take over                                     примам, земам    прузети 
Ανάλατος             saltless                                         несолен              непосољен, неслан 
Αναλγητικό, παυσίπονο  analgesic                          аналгетик            аналгетик 
Αναλγητικός, παυσίπονος analgetic                       аналгетичен         аналгетски 
Αναλογία              analogy                                         аналоген            аналогија 
Αναλογίζομαι        think of, consider, contemplate  мислам                мислити  
Αναλογίζομαι        think of, consider, contemplate   размислувам      размислити 
Ανάλογος             analogous, proportional                сразмерен         сразмеран 
Ανάλογος             analogous                                      аналоген           аналоган  
Αναλόγως             analogously                                аналогно           аналогно 
Αναλόγως            depending on                               зависност од, соодветно   зависно 
Ανάλυση              analysis, resolution                       анализа                анализа 
Αναλυτικός           detailed, analytic, analytical         аналитички          аналитички 
Αναλυτικός           detailed, analytic, analytical         детален, расчленет  аналитички 
Αναλύω                 analyse, analyze                         анализирам           анализирати 
Αναλύω                 analyse, analyze                         разрешувам          објаснити  
Ανάλωμα             expense, expenditure                    расход                  расход 
Αναμένω               abide                                           чекам                    чекати 
Αναμένω               abide                                           очекувам               очекивати 
Ανάμεσα               between, among, amidst               меѓу, помеѓу        између 
Ανάμεσα, στη μέση   between, among, amidst          сред                      сред 
Αναμμένος            on, live, going                               запален                 упаљен 
Ανάμνηση             memory                                         спомен                 успомена 
Ανάμνηση             memory                                         сеќавање             сећање 
Αναμονή               expectation                                   чекање, очекување   чекање 
Αναμορφώνω       reform, change (for the better)     реформирам         реформирати 
Αναμορφώνω      reform, change (for the better)     преобразувам       преуредити 
Αναμόρφωση      reformation, rehabilitation              преобразва           преуређење       
Αναμόρφωση      reformation, rehabilitation               реформа              реформа 
Αναμφισβήτητος   undoubted, unquestionable          неспорен               неоспорно  
Αναμφισβήτητος   undoubted, unquestionable          несомнен              без сумње  
Ανανάς                pineapple, ananas                         ананас                  ананас 
Ανανεώνω           renovate, renew, revitalize             обновувам            поновити 
Ανανέωση            renewal, replenishment                 обновување         обнављање 
Αναξιόλογος        insignificant                                   незначителен        незначајан 
Αναπαράσταση    enactment, depiction                    репродуцирање    репрезентација 
Ανάπαυση             rest, peace, repose                     одмор, лежање       одмор 
Αναπαυτικός       comfortable, easy, casy               удобен                     угодан 
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Αναπηδώ              jump up, leap up                         скокам, потскокнувам    скочити 
Αναπηρία              invalidity, disability                      инвалидност           инвалидност 
Αναπηρία              invalidity, disability                      инвалидност          неспособност 
Ανάπηρος             invalid, disabled                          инвалид                 инвалидан 
Αναπληρώνω       replace, substitute for, act for     заменувам             заменити 
Αναπληρώνω       replace, substitute for, act for     дополнувам           допунити 
Αναπληρώνω       replace, substitute for, act for     пополнувам           поунити 
Αναπλήρωση       replacement, substitution            заменување           замена 
Αναπλήρωση       replacement, substitution            дополнување         допуна 
Αναπνέω              breathe                                        дишам, земам здив   дисати 
Αναπνοή               breath, respiration                       дишење, здив         удисај 
Ανάποδα               backwards, upside down            наопаку, обратно     наопако 
Αναπόδεικτος       unproved, speculative                 недоказан             недоказан 
Ανάποδος             reverse, opposite                        обратен                 обратан, наопак 
Αναπτερώνω        raise, rouse, boost                      охрабрувам           охрабрити 
Αναπτήρας           lighter                                          запалка                  упаљач 
Ανάπτυξη             development                                развивање            развој 
Αναπτύσσω          develop                                       развивам               развијати 
Αναρμοδιότητα     incompetent                               некомпетентност     неовлаштеност 
Αναρχία               anarchy                                       анархија                 анархија 
Αναρχικά, αναρχικώς  anarchically                       анархично               анархично 
Αναρχικός          anarchist                                     анархист                  анархиста 
Ανασαίνω             breathe                                       дишам                    дишати, удахнути 
Ανασηκώνω         raise slightly, lift up                     издигам                  дизати  
Ανασηκώνω         raise slightly, lift up                      подигам                 подизати 
Ανασκάπτω          dig up, scarify                               копам                  копати 
Ανασκάπτω          dig up, scarify                               раскопувам        ископавати 
Ανασκόπηση        review, survey                              преглед              преглед 
Ανάσταση             resurrection                                 воскресение       васкрсење, ускрснуће 
Ανάσταση             resurrection                                 воскресение       васкрсавање  
Αναστατώνω       upset, disarrange, fluster              бунтувам            узбудити   
Αναστάτωση, αναταραχή  agitation                         агитација             агитација 
Ανάστημα             stature, height                              раст                     раст 
Ανάστημα             stature, height                              става                   узраст 
Ανασφάλιστος, μη ασφαλής  not insured                  неосигурен         неосигуран 
Ανασφάλιστος      not insured                                  незаштитен          незаштићен 
Ανασχηματίζω      re-form, reassemble, recreate    преобразувам     пруредити 
Ανασχηματίζω     re-form, reassemble, recreate     реформирам         реформисати 
Ανατολή                east                                              исток                   исток 
Ανατολικός            east, easterly, eastern                 источен               источин 
Ανατομία               anatomy                                       анатомија           анатомија 
Ανατομικός           anatomical                                    анатомски          анатомски 
Ανατόμος            anatomist                                       анатомист          анатом 
Ανατριχιάζω        shudder                                          се наежуам         јежити се 
Ανατροφή, αγωγή raising, breeding, upbringing       воспитание        васпитање, одгој 
Αναφέρω, θυμίζω  raise, bring up                              споменувам        споменути 
Αναφορά              mention, reference                        извештај             извештај, излагање 
Αναφορά, έκθεση  report, petition                              рапорт                рапорт 
Αναφορικός          relative                                          односен               односан, зависан 
Ανάχωμα, πρόχωμα  earthwork, dike, dam, mound  насип                  насип 
Αναψηλάφηση, διόρθωση revision                            ревизија               ревизија 
Αναψυκτικός       refreshing                                       освежителен       освежавајући 
Ανδρεία                 bravery                                         храброст             храброст 
Ανδρεία                 bravery                                         мажественост     смелост 
Ανδρείος, γενναίος  brave, gallant, daring                 храбар                  храбар     
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Ανδρικός               male, masculine, virile                  машки, мажествен    мушки 
Ανεβάζω               take up, bring up, lift up                дигам                   подићи, издићи  
Ανεβάζω, κρεμώ  take up, bring up, lift up                качувам               качити 
Ανεβαίνω, κρέμομαι   lift up                                       се качувам          качити се 
Ανειλικρίνεια         insincerity, untruthfulness             неискреност        неискреност 
Ανειλικρινής         insincere, untruthful                       неискрен             неискрен 
Ανέκδοτο              anecdote                                       анегдота             анегдота 
Ανέκδοτο              anecdote                                       виц                      шала 
Ανεκτικός              tolerant                                         толерантен         толерантан 
Ανεκτίμητος          inestimable, priceless                   непроценлив      непроцењен 
Ανέκφραστος       inexpressible                                 неискажан           неизразив 
Ανελέητος, βλοσυρός  grim, stern, glowering           немилосрден       немилосрдан 
Ανελκυστήρας      lift, elevator                                   лифт                     лифт 
Ανελκυστήρας      lift, elevator                                    кран                     дизалица 
Ανεμίζω                air                                                  веам                     виорити 
Ανεμιστήρας         ventilator, fan                                вентилатор          вентилатор 
Άνεμος                  wind                                              ветер                   ветар 
Ανεμπόδιστος       untrammeled, unobtracted           непречен              без препрека  
Ανεξάντλητος       unfailing, inexhaustible                  неисцрпен           неисцрпан 
Ανεξαρτησία         independence                                независност       независност 
Ανεξάρτητος         independent                                   независен           независан 
Ανεξήγητος           inexpicable                                    необјаснив           необјашњив 
Ανεπάρκεια          inadequacy, insufficiency              недостаток           неводољност 
Ανέπαφος            intact, not touched                          недопрен            недодирнут 
Ανεπίσημος          unofficial, informal                         неофицијален     неофициален 
Ανεπτυγμένος      developed                                       развиен              развијен 
Ανεργία                unemployment, joblessness          невработеност    незапосленост 
Ανεργία                unemployment, joblessness           безработица       незапосленост 
Άνεργος               unemployed, jobless                      безработен         незапослен 
Άνεση                   comfort, convenience                    удобност, комфор   удобност 
Άνετα                   comfortably, conveniently              удобно                 лагодно    
Άνετος                  comfortable, convenient                удобен                  удобан 
Ανεύθυνος            irresponsible                                  неодговорен          неодговоран 
Ανεύρεση            finding (out), recovery                    пронаоѓање, откривање   проналазак 
Ανεφάρμοστος     not applied, not in force                 неприменлив        непримењен 
Ανεφάρμοστος    not applied, not in force                  непогоден            непогодан 
Ανέχομαι               abide, bear, endure                     трпелив сум          трпети, подносити 
Ανέχομαι               abide, bear, endure                      воздржан сум      толерисати 
Ανήθικος               immoral, obscene                          неморален          неморалан 
Ανήθικος              amoral, amoralan                          аморален              аморалан 
Ανηθικότητα        amoralism                                       аморализам         аморалност 
Ανήκω                  belong                                           припаѓам               припадати 
Ανήλικος               minor, juvenile, under age             малолетен            малолетан 
Ανησυχητικά         uneasily                                         алармантно           алармантно 
Ανησυχητικός, τρομακτικός  alarming                       алармантен          алармантан 
Ανησυχητικός       alarming, disturbing                      немирен            узнемирен, неспокојан 
Ανησυχία              anxiety, alarm, disquiet                 неспокојство        неспокој, немир 
Ανησυχία, ψυχικό άγχος   anxiety                              анксиозност         анксиозност 
Ανήσυχος             anxious, alarmed, worried               вознемирен         немиран 
Ανήσυχος             anxious, alarmed, worried             неспокоен             неспокојан 
Ανθίζω                  blossom, bloom, flower                 цветам                 цветати 
Άνθιση                  blossoming, blooming, flowering   цветање               расцветаност 
Ανθοδέσμη           bouquet, nosegay                          букет                    букет 
Ανθολογία            anthology                                       антологија           антологија 
Ανθοπωλείο        flower shop                                     цвеќарница          цвећара 
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Ανθοπώλης          florist                                              цвеќар                  цвећар 
Άνθος                   flower, bloom, blossom                  цвет                     цвет, цват, процват 
Ανθρακίτης           anthracite                                      антрацит             антрацит  
Ανθρακωρύχος    collier, coal-miner, pitman              рудар                   рудар 
Ανθρώπινος          human                                          човечки               човечан, хуман 
Ανθρωπολογία     anthropology                                 антропологија     антропологија 
Ανθρωπολόγος     anthropologist                               антрополог         антрополог 
Άνθρωπος             man                                              човек                  човек 
Ανθρωπότητα       humanity                                       човечност           човечанство 
Ανικανoπoίητος   unsatisfied                                     незадоволен       незадовољан 
Ανίκανος               unable, incapable, powerless       неспособен         неспособан 
Ανικανότητα          inability, incapacity                       неспособност     неспособност 
Ανισορροπία         imbalance                                   неурамнотеженост   неуравнотеженост 
Άνισος                  unequal                                         нееднаков            неједнак 
Ανισότητα              inequality, disparity                       нееднаквост        неједнакост 
Ανίσχυρος             powerless, impotent                      немоќен               немощен 
Ανοησία                 folly, stupidity, nonsense              бесмислица        бесмислица 
Ανοησία                 folly, stupidity, nonsense              глупост                глупост 
Ανόητος                 follish, stupid, nonsensical            бесмислен          бесмислен 
Ανόητος, κουτός    follish, stupid, nonsensical            глупав, неразбирлив  глупав 
Άνοιγμα                 opening                                         отворање            отварање 
Άνοιγμα                 opening                                         отвор                   отвор 
Άνοιγμα, ξεσκέπασμα opening                                откривање          откривање 
Ανοίγω                   open, open up                              отворам               отворити 
Ανοικτός, ανοιχτός  open                                            отворен               отворен 
Ανοικτός, ανοιχτός  open                                            откриен, јасен     отворен 
Άνοιξη                   spring, spring time                         пролет                пролеће 
Ανόμοιος              dissimilar                                         различен            несличан 
Ανομολογώ, παραδέχομαι  confess, aknowledge     признавам           признати 
Άνομος                 unlawful, illegal                              незаконски          незаконит 
Ανοργάνωτος       unorganized, disorganized             неорганизиран   неорганизован 
Ανορθώνω            restore, lift up, rear                        издигам               подићи 
Ανόρθωση            rectification, rcovery                       издигање             подизање 
Ανοσία                   immunity                                       имунитет            имунитет 
Άνοστος                tasteless, flavourless                      вез вкус               неукусан 
Ανοχή                    tolerance, toleration                      трпение              трпаљивост 
Ανταγωνίζομαι     compete, contend                          конкурирам        конкурисати 
Ανταγωνισμός      competition, rivalry                         конкуренција      конкуренција 
Ανταγωνισμός      antagonism competition, rivalry    антагонизам        антагонизам 
Ανταγωνιστής      antagonist, competitor, rival            конкурент           конкурент 
Ανταγωνιστής      antagonist, competitor, rival            соперник            такмичар 
Ανταγωνιστής     antagonist, competitor, rival            антагонист      антагониста, противник 
Ανταλλαγή            exchange, interchange                  размена              размена 
Ανταλλακτικά       spare parts                                     резервни делови     резервни делови 
Ανταλάσσω           exchange, interchange                 менувам, разменувам   мењати 
Ανταλάσσω           exchange, interchange                 заменувам          изменити 
Ανταμώνω              meet, join                                    среќавам             срести, сусрести 
Αντάμωση              meeting                                        средба                сусрет 
Αντανάκλαση         reflection, repercussion               одраз                   одсјај, одблесак 
Αντανακλώ            reflect                                           се рефлектирам   рефлектирати 
Αντανακλώ             reflect                                         одразувам            отразити се 
Ανταποκρίνομαι     correspond, tally, tie                    одговарам            одговарати 
Ανταπόκριση, απάντηση   correspondence, response  одговор             одговор 
Ανταποκριτής        correspondent, agent                    репортер             репортер 
Ανταποκριτής        correspondent, agent                    кореспондент     дописник 
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Αντάρτης               partisan, guerilla, rebel                 партизан, герилец      партизан 
Αντενέργεια, αντίδραση  reaction, counteraction       реакција             реакција  
Αντενεργώ            counteract, react                           реагирам             реаговати 
Αντήχηση, ηχώ, αντίλαλος   echo, resonance            ехо                      ехо 
Αντέχω                  endure, bear, stand                       издржувам         издржати 
Αντιαλκοολικός      antialcoholic                                 антиалконоличар    антиалконоличар 
Αντιβιοτικό               antibiotic                                      антибиотик           антибиотик 
Αντίγραφο              copy                                              копија                 копија 
Αντίγραφο              copy                                              препис               препис 
Αντιγράφω             duplicate, copy, transcribe            препишувам      преписивати 
Αντιγράφω             duplicate, copy, transcribe            препишувам      преписати 
Αντιγράφω             duplicate, copy, transcribe            копирам             копирати 
Αντιδρώ                  react                                             реагирам           реаговати 
Αντίθεση                contrast, antithesis, antagonism    контраст            контраст 
Αντίθεση                contrast, antithesis, antagonism    спротивност      супротност 
Αντίθεση                contrast, antithesis, antagonism     антитеза            антитеза 
Αντίθετος               contrary                                         спротивен          противан 
Αντιθέτως              contrary to, against                       напротив             напротив 
Αντικανονικός, χαλασμένος faulty, defective             неисправен         неисправан 
Αντικανονικός       faulty, defective                             противзаконски    против законит  
Αντικατάσταση       replacement, substitution             замеснување     смењивање, замена 
Αντικαταστάτης     supplander, replacement               заменик              заменик 
Αντικειμενικός        objective, dispassionate                непристрасен     непристран 
Αντικειμενικός        objective, dispassionate               објективен            објективан 
Αντικείμενο             object, article, thing                      објект, предмет   објекат 
Αντικυκλών             anticyclone, anti-cyclone           антициклон          антициклон 
Αντιλαϊκός              unpopular, antipopular                 ненароден           ненародин 
Αντιλαμβάνομαι     understand                                   разбирам             разумети 
Αντιλέγω                 contradict, object                        противречам       противречити 
Αντιλόπη                   antelope                                   антилопа             антилопа 
(Της αντιλόπης, καστόρινος) of antelope                  антилопски          антилопски 
Αντίμαχος, αντίπαλος adversary, opponent               противник            противник 
Αντιμιλώ                 answer back, contradict               одвраќам            противречити 
Αντιμόνιο               antimony                                      антимон               антимон 
Αντίο                      goodbye, farewell, bye-bye          до видување       довићења 
Αντιπάθεια, απέχθεια   antipathy                               антипатија            антипатија 
Αντιπαθητικός       antipathetic, -al                           антипатичен          антипатичан 
Αντιπαθητικά        antipathetically                             антипатично         антипатично 
Αντίπαλος               competitor, rival                          противник             противник 
Αντίπαλος, εχθρικός   enemy                                    непријател            непријатељ 
Αντίπαλος, εχθρικός (επίθ.) competitor, antagonist  непријателски      непријатељски 
Αντιπληθωρισμός   deflation                                    дефлација             дефлација 
Αντιπολιτευόμενος  opposed to                                 опозиционер         опозиционар 
Αντιπολίτευση         opposition                                   опозиција             опозиција 
Αντίπραξη              opposition                                    противдело          противдејство 
Αντιπρόεδρος        vice president                             заменик претседател   потпредседник 
Αντιπροσωπεία      delegation, deputation                претставништво   представишство 
Αντιπροσωπεύω     represent, deputize for               претставувам       представљати 
Αντιπρόσωπος       representative, agent                  претставник        представник 
Αντίρρηση               objection, contradiction              противење           противљење 
Αντισεισμικός           antiseismic                                  против земјорес  против земљотреса 
Αντισημίτης              antisemite                                 антисемит             антисемита 
Αντισημιτισμός        antisemitism                               антисемитизам    антисемитизам 
Αντισηπτικό            antiseptic                                     антисептик            антисептик 
Αντίσταση              resistance, opposition                  спротивно            отпор 
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Αντίσταση              resistance, opposition                  спротивно            противлење 
Αντιστοιχία             correspondence, equivalence      соодветност         сходност 
Αντίστοιχος            corresponding, respective            соодветен             сходан 
Αντίσωμα                antibody                                      антитело              антитело 
Αντιτοξίνη               antitoxin                                      антитоксин            антитоксин 
Αντίφαση                contradiction                                противречност     противречност 
Αντιφασίστας         antifascist                                   антифашист          антифашиста 
Αντιφασιστικός       antifascist                                   антифашистички      антифашистички 
Αντιψυκτικό            antifreeze                                    антифриз              антифриз 
Αντίχειρας              thumb                                            палец                  палац 
Αντλία                    pump                                             пумпа                  пумпа 
Αντοχή                   endurance, stamina, reresistance  издржливост    издржљивост 
Άντρας, άνδρας    man                                              маж                       мушкарац 
Άντρον (σπηλιά)   cave, cavern, den, lair                  пештера                пећина  
Αντωνυμία             pronoun                                        заменка               заменица 
Ανυδρία                 drought, aridity                             суша                     суша 
Ανυπακοή              disobedience                               непослушност     непослушност 
Ανύπαντρος          unmarried                                     неженет, ерген    неожењен 
Ανύπαντρος          unmarried                                     немажена             неожењен 
Ανυπαρξία            non-existence, nothingness           непостоење        непостојаност 
Ανυπόκριτος, ειλικρινής unfeigned, undisguised        искрен                 искрен 
Ανυπομονησία       impatience                                    нетрпение          нестрпљење 
Ανυπόμονος          impatient, impetuous, rash           нетрпелив          нестрпљив 
Ανυπομονώ           be impatient, eager, anxious        нетрпелив сум   бити нестрпљив 
Ανυψώνω               raise, lift up                                  издигам              уздићи, подићи 
Άνω                       over, above, upper                        горе, нагоре       горе 
Ανωμαλία, παρεκτροπή  anomaly                             аномалија            аномалија 
Ανώμαλος              uneven, irregular                           ненормален      ненормалан 
Ανώμαλος              uneven, irregular                           неправилен       неприродан 
Ανώμαλος              anomalous, anomalistic                аномалан          аномалан 
Ανωνυμία              anonymity, incognito                      анонимност       анонимност 
Ανώνυμος             anonymous, incognito, nameless   анонимен          анониман 
Ανώνυμος             anonymous, incognito, nameless   безимен            непозант 
Ανώτατος               highest, utmost, supreme             највисок, виш    највиши 
Ανώτερος               high, noble                                    погорен              виши 
Αξεκαθάριστος     unsettled                                         неисчистен          нерашчишћен 
Αξεκαθάριστος     unsettled                                         неуреден              неуредан 
Άξενος, αφιλόξενος  inhospitable                                негостопримлив     негостопримљив 
Άξενος, αφιλόξενος  inhospitable                                негостопримлив    негостољубив 
Άξεστος                  coarse, crude, rough                     недоделкан          неотесан 
Άξεστος, βάναυσος   coarse, crude, rough                 груб                      груб 
Άξεστος, αγενής    coarse, crude, rough                      неучтив                неучтив 
Αξέχαστος              unforgettable                                 незаборавен       незабораван 
Αξεχώριστος          inseparable, unsorted                    неделив              неразделив 
Αξία                         value, worth, merit                        вредност, цена    вредност 
Αξίζω                      be worth                                        вредам               вредити 
Αξιοζήλευτος          enviable                                        завиден              завидан 
Αξιολάτρευτος        adorable, charming                      обожаван            вредан обожавања 
Αξιόλογος               notable, remarkable, significant    значителен        значајан 
Αξιόλογος               notable, remarkable, significant    важен                  важан 
Αξιοπερίεργος       uncommon, unusual, peculiar        чуден                  чудан 
Αξιοπερίεργος       uncommon, unusual, peculiar        посебен              необичан 
Αξιοπιστία              credibility, reliability                       веродостојност   веродостојност 
Αξιόπιστος              credible, reliable, trustworthy       веродостојан       веродостојан 
Αξιοπρέπεια          dignity, self-respect, merit, virtue    достоинство       достојанство 
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Αξιοπρεπής            dignified                                        достоен               достојанствен 
Άξιος                      worthy of, deserving, capable        достоен              достојан 
Άξιος                      worthy of, deserving, capable        заслужен           заслужан 
Αξιότιμος               honourable, estimable                   уважен   уважен, цењен, поштован 
Αξίωμα                  axiom                                             аксиома                аксиом 
Αξιωματικός          officer                                             офицер                официр 
Αξιώνω, περιφρονώ  demand, claim                           удостојувам       удостојити 
Άξονας                  axis                                                осовина, оска      осовина 
Αόρατος                 invisible,unseen                            невидлив             невидљив 
Αόριστος              indefinite, vague                             неопределен        неодређен 
Αόριστος (Γραμματική) the past tense                        аорист                  аорист 
Αορτή                     aorta                                            аорта                     аорта 
Απαγγελία, ρητορεία  declamation                              декламација           декламација 
Απαγόρευση          prohibition                                     забрана                забрана 
Απαγορεύω           prohib                                            забранувам          забранити 
Απάθεια                  indifference, impassivity               рамнодушност    равнодушност 
Απάθεια                  apathy, indifference                     апатија                   апатија  
Απαθής, αδιάφορος  apathetic, -al, indifferent           апатичен                  апатичан  
Απαθώς, αδιάφορα, ψυχρά apathetically, indifferently апатично             апатично  
Απαισιοδοξία         pessimism                                     песимизам           песимизам 
Απαισιόδοξος         pessimist                                       песимист             песимистичан 
Απαιτώ                    demand, claim, exact                  претендирам        претендовати 
Απαλλαγή            exemption, release, discharge       ослободување      ослобођење 
Απαλλαγή            exemption, release, discharge       избавување          лишење, спасење 
Απαλάσσω           exempt, release, relieve                ослободувам        ослободити 
Απαλάσσω           exempt, save, relieve                     избавувам          уклонити, отпустити 
Απαλός                  soft, gentle, delicate                      мек                      мек 
Απαλός                  soft, gentle, delicate                      нежен                  нежан 
Απαλότητα             softness,delicacy, paleness          мекост                мекоћа 
Απαλότητα             softness,delicacy, paleness          нежност              нежност 
Απάντηση               answer, reply, response               одговор              одговор 
Απαντοχή, ελπίδα expectation, hope                          надеж                  нада 
Απαντώ                  answer, reply, respond                 одговорам           одговорити 
Απαντώ                  answer, reply, respond                 одговорам          одговарати 
Απαραίτητος           necessary, essential                     неопходен          неопходан 
Απαρατήρητος       unnoticed, unobserved                  незабележан      незапажен 
Απαρηγόρητος       unconsoled                                   неутешен             неутешан 
Απαρνούμαι           abjure, deny, renounce                 се откажувам      одрећи се 
Απασχόληση          employment, job, occupation        занимавање         занимање 
Απασχολώ              employ, engage, occupy              занимавам           занимати 
Απειθάρχητος        undisciplined                                 недисциплиниран   недисциплинован 
Απείθεια, απειθαρχία disobedience                              непослушност    непослушност 
Απειλώ, φοβίζω   threaten                                            заплашувам        заплашити 
Απειρία                   inexperience                                  неискуство         неискуство 
Απειρία                   inexperience                                  неопитност         неискуство 
Άπειρος                 vast, immense, infinite, endless      бескраен            бескрајан 
Απελευθερώνω    free, liberate, release                      ослободувам       ослободити 
Απελευθερώνω    free, liberate, release                       ослободувам       ослобађати 
Απελευθέρωση    liberation, emancipation                   ослободување    ослобођење 
Απελευθερωτικός   liberating                                        ослободител       ослободилачки 
Απελπισία             despair, hopelessness                     очај                     очај 
Απελπισία             despair, desperation                        безнадежност    очајање 
Απελπισμένος      despairing, desperate, hopeless       очаен                 очајан 
Απέναντι              opposite, facing, before                     спроти                 насупрот 
Απέξω, από μνήμης by heart                                         наизуст              наизуст 
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Απέραντος           vast, immense, infinite, endless        бескраен            бескрајан 
Απεργία                strike, walkout                                  штрајк                 штрајк 
Απεργώ                 strike, be/go on strike                     штрајкувам         штрајковати 
Απεριόριστος        unlimited, limitless, boundless         неограничен      неограничен 
Απίθανος              unlikely, implausible                         неверојатен       невероватан 
Απιστία                infidelity                                            неверување        неверност 
Άπιστος                distrustful, unfaithful                        неверник             неверан 
Απλοϊκός              simple-minded, naïve, artless          простодушен     простодушан 
Απλοϊκός              simple-minded, naïve, artless          прост                  једноставан 
Απλοϊκός                simple-minded, naïve, artless        наивен                наиван 
Απλοϊκός, απλός simple-minded, naïve, artless          обичен                обичан 
Απλοϊκότητα        simple-mindedness, naivete            простодушност    простодушност 
Απλότητα                simplicity                                        простота             простота 
Απλότητα, απλοϊκότητα simplicity                                 наивност            наивност           
Απλοχέρης, γεναιόδωρος  open handed                      штедар               штедар 
Απλώνω             spead out, unfold, stretch out            простирам           распростирати 
Απλώς, απλοϊκώς   just, simply, only, merely               просто                 просто 
Από                      from                                                 од                         од 
Αποβάθρα           wharf, dock, quay                            перон                    перон 
Αποβάλλω           expel, rusticate, send down             отпуштам            отпустити 
Απογειώνομαι   take off                                               летам                   полетети, узлетети 
Απογείωση        take off                                               одлетување         полетање  
Απόγευμα            afternoon                                         попладие             поподие 
Απογοήτευση       disappointment, discourage            разочарување     разочарење 
Απογοητεύω        disappoint, discouraging                  разочарувам       разочарити 
Απόγονος             descendant                                     потомок               потомак 
Απογραφή          registration, census, inventory         регистрира           регистрација 
Απόδειξη              proof, evidence, receipt                  доказ, расписка   доказ, рачун 
Αποδείχνω           prove, establish, evidence              доказувам           доказати, показати 
Αποδείχνω           prove, establish, evidence              доказувам           доказивати 
Αποδέκτης           receiver, acceptor                           примач                прималац 
Αποδέχομαι         accept, consent, agree                    прифаќам           примити 
Απόδημος             emigrant                                         емигрант             емигрант 
Αποδημώ              emigrate, migrate                           емигрирам          емигрирати 
Αποδίδω, δίδω     attribute, give, ascribe                     давам                 давати 
Απόδοση, εισόδημα    yield, attribution, imputation      приход               приход 
Απόδραση            escape                                           бегство               бекство, бег 
Αποζημιώνω         compensate                                  обесштетувам    платити одштету 
Αποζημίωση         compensation, indemnity               отштета              одштета 
Αποζημίωση         compensation, indemnity              компензација       компензација 
Απόθεμα               reserve, stock, deposit                   резерва              резерва 
Απόθεμα               reserve, stock, deposit                  фонд                   залиха 
Αποθεματικός       reserve                                          резервен              резервни  
Αποθήκη             store-room, storehouse, depot        складиште         складиште, магацин 
Αποκαλύπτω        reveal, disclose                             откривам             откривати 
Αποκαλύπτω       reveal, disclose                              разоткривам       открити 
Αποκαλύπτω       demask, unmask                            демаскирам        демаскирати 
Αποκάλυψη          revelation, disclosure                   откривање             откровење 
Αποκάλυψη          revelation, disclosure                   разоткривање       откриће 
Αποκεντρώνω     decentralize                                  децентрализирам    децентрализовати 
Αποκέντρωση      decentralization                           децентрализација     децентрализација 
Αποκλείω              exclude, bar, debar                     исклучувам             исклучити 
Αποκλείω, απομονώνω   exclude, bar, debar         изолирам                 изоловати 
Αποκρίνομαι      answer, (say in) reply                    одговарам        одговарати, одговорити 
Αποκλίνω              incline, bend                               наклонувам            наклонити се 
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Απόκριση             answer, reply, response               одговор                  одговор 
Αποκρύπτω          hide, secrete                                покривам               покривати 
Απόκρυφο, μυστικό    secret, mystery                      тајна                       тајна 
Απόκρυφος, κρυφός secret, mysterious                  таен                        тајан, скривен 
Αποκτώ                obtain, gain, acquire                    придобивам            добити 
Απολαμβάνω       enjoy, relish, luxuriate                  се насладувам      насладити се 
Απόλαυση            enjoyment, pleasure, delight       наслада                  наслада  
Απόλαυση            enjoyment, pleasure, delight        задоволство          задовољство 
Απολίτιστος          uncivilized                                    некултурен            некултуран 
Απολίτιστος          uncivilized                                    нецивилизиран      нецивилизован 
Απολυμαίνω          disinfect                                      дезинфицирам      дезинфицирати 
Απολύμανση        disinfection, decontamination       дезинфекција        дезинфекција 
Απόλυση, ελευθέρωση   dismissal                           ослободување       ослобоћање 
Απολυταρχία, δεσποτεία  autocracy, monocracy     автократија            аутократија 
Απολυταρχικός, δεσποτικός   autocratic, autocratical  автократски         аутократски 
Απολυταρχικώς, δεσποτικώς  autocratically            автократски            аутократски 
Απολυταρχισμός, δεσποτισμός absolutism              апсолутизам         апсолутизам 
Απόλυτος             absolute, utter, full                       апсолутен, свршен, краен    апсолутан 
Απολύτως            absolutely, utterly, fully                 апсолутно             апсолутно 
Απολύω, ελευθερώνω    dismiss                              ослободувам        ослободити 
Απόμακρος            distant, remote                            далечен                 далек 
Απομακρύνω        remove, push back, send away  оддалечувам       удаљити 
Απόμαχος            veteran, old-timer                          ветеран                 ветеран 
Απομένω              be/have left, remain                      оставам                 остати 
Απομένω              be/have left, remain                      изоставувам        преостати 
Απομίμηση           imitation, mimicking                      имитација, имитирање    имитација 
Απομονώνω         isolate, seclude, cut off                изолирам              изолирати, осамити 
Άπονος                painless, cruel, heartless             безболен             безосећајан, без срца 
Αποξηραίνω         desiccate                                      исушувам               исушити  
Αποπληξία, χτύπημα     apoplexy, stroke                  удар                      удар 
Απορία                 doubt, question, query                  недоумие               недоумица 
Απόρρητος          secret, private, confidential            таен                       тајан 
Απόρριμμα           waste, reject                                  отпадок                 отпадак 
Απόρριμμα           waste, reject                                  смет                      отпадак 
Απορρόφηση       absorption                                     апсорпција            апсорпција 
Απορροφητήρας (π.χ. κραδασμών) absorber          апсорбер               апсорбер 
Απορροφώ          absorb, imbibe, soak up                 апсорбирам          апсорбирати 
Απορώ                 wonder, marvel                              се чудам              чудити се 
Αποσβαίνω          amortize                                         гасам                   гасити 
Απόσπασμα (τμήμα) fragment, extract, quotation      дел                        део 
Αποστάζω           distil, extract                                    дестилирам          дестилисати 
Απόσταξη (απόσταγμα) distillation, essence, extract  дестилација        дестилација 
Απόσταση            distance                                          растојание          растојање 
Αποστέλλω, ξεπροβοδώ send out, dispatch, forward  испраќам            испрачати 
Απόστημα               abscess                                       апсцес                апсцес 
Αποστολή (ιεραποστολή) mission                               мисија                 мисија 
Αποστολή              expedition, forwarding                   експедиција        експедиција 
Aπόστολος            apostle                                           апостол               апостол 
Αποστράτευση        demobilization                            демобилизација   демобилизација 
Αποστροφή, απέχθεια  aversion, distaste                   одвратност         одвратност 
Aπόστροφος (Γραμμ.)  apostrophe                             апостроф             апостроф 
Αποσυναρμολόγηση   disassembly                            демонтажа           демонтирање 
Αποσυνθέτω          break down                                   разложувам        разложити 
Αποσυνθέτω          break down                                   разглобувам      разглобити 
Αποταμίευση         saving up                                       штедење            штедња, уштеда  
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Αποταμιεύω           save up, lay/set/put by                  штедам              штедити, уштедити 
Αποτελειώνω         finish, complete                             привршувам       довршити 
Αποτέλεσμα           result, upshot                                 резултат            резултат, исход 
Αποτελώ               compose, constitute, comprise       образувам          садржавати 
Αποτελώ               compose, constitute, comprise       составувам          сачинити 
Αποτυγχάνω        fail, dropout, come to nothing         не успевам           неуспети 
Αποτυγχάνω        fail, dropout, come to nothing         не успевам            неуспевати 
Αποτυχία              failure, breakdown                          неуспех, пропаст   неуспех 
Απουσιάζω           be absent                                       отсуствувам       бити одсутан 
Απόφαση, λύση     decision, resolution, resolve         решение             решење 
Απόφαση               decision, resolution, resolve         резолуција         резолуција 
Αποφασίζω, επιλύω    decide, determine                   решавам             решавати 
Αποφεύγω           avoid                                              избегнувам         избегавати 
Αποχαιρετισμός   farewell, send-off                           простување        опроштај 
Αποχαιρετισμός   farewell, send-off                           збогување          опроштај 
Αποχή                  absistence                                     воздржување     судржавање 
Αποχή, εγκράτεια  absistence                                  апстиненција     апстиненција  
Αποχωρίζω         separate, disunite, dissociate         одделувам, разделувам   одлзити 
Απόψε                  tonight, this evening                      оваа вечер          вечерас 
Άποψη                 opinion, idea, notion                       изглед                поглед 
Άποψη                 opinion, idea, notion                       вид                     гледиште 
Αποψινός               of thiw evening                             вечерен             вечерни 
Απραγματοποίητος  unrealized, unfulfiled                 неостварлив       неостварен 
Απραγματοποίητος  unrealized, unfulfiled                 нереален             нереализован 
Απρέπεια             impropriety, immodesty                 непристојност     непристојност 
Απρεπής              indecent, rude, improper               непристоен         непристојан 
Απρεπής, αγενής impolite, discourteous                   некоректен          некоректан 
Απριλιάτικος         of April                                          од април             априлски 
Απρίλιος               April                                              април                   април 
Απρόβλεπτος       unforeseen, unexpected              непредвиден         непредвиђен 
Απρόοπτος           unforeseen, unexpected              неочекуван           неочекиван 
Απρόοπτος           unforeseen, unexpected              ненадеен              ненадан 
Απροσάρμοστος  unadaptable                                 неприспособен     неприлагођен 
Απροστάτευτος    unprotected                                  незаштитен           незаштићен 
Απροσωπεία         impersonality                              безличност            безличност 
Άπταιστα, ηθικά, τίμια    fluently, parfectly               безгрешно             безгрешно 
Απώλεια               loss, waste                                    губење                 губитак 
Απώλεια               loss, waste                                    загуба                  губитак 
Άραβας                Arab                                               Арап                   Арабљанин, Арапин 
Αραβία                 Arabia                                            Арабија                Арабија 
Αραβικός             Arabian, Arabic, Arab                    арапски                арапски 
Αράδα                   line, row, file, turn                         линија                  линија 
Αράδα                   line, row, file, turn                         ред, строј             ред 
Αράθυμος, οξύθυμος   testy                                       раздразлив         раздражљив 
Αραιός                  thin, loose, rare                             редок                   редак 
Αραιώνω             space out                                       разретчувам        разредити 
Αρακάς                 fresh peas                                    грашок                  грашак 
Αράπης                dark skinned person                     црнец                   црнац 
Αράπης                dark skinned person                     арапин                 арапин 
Αράχνη                spider                                            пајак                     паук 
Αργά                    slowly                                            касно                    касно 
Αργά                    slowly                                            бавно                   плако 
Αργοπορία          slowness, lateness                         задоцнување      задоцнавање 
Άργυρος              silver                                              сребро                 сребро 
Αρένα, κονίστρα, παλαίστρα  arena                         арена                  арена   
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Αρεστός, ευχάριστος   likeable, pleasing                  пријатен               пријатан 
Άρης                    Mars                                              Марс                    Март 
Αρθρίτις (Ιατρική)   arthritis                                       артритис              артритис   
Άρθρο (Γραμματική) article                                       член                     члан 
Άρια                      aria                                              арија                     арија 
Αριθμητική           arithmetic                                      аритметика          аритметика 
Αριθμητικός          arithmetic, arithmetical                 аритметички       аритметички 
Αριθμός                number                                         број                      број 
Αριθμώ                 number, count                             бројам, нумерирам   бројати 
Αριστερά              left                                                 налево                 лево 
Αριστερός             left                                                лев                      леви, левичар  
Αριστοκράτης       aristocratic, noble                       аристократ      аристократ, аристократа 
Αριστοκρατία      aristocracy, nobility                        аристократија       аристократија 
Αριστοκρατικά     aristocratically                               аристократско        аристократско    
Αριστοκρατικός    aristocratic                                    аристократски       аристократски   
Άριστος                 best, excellent                              одличен                одличан 
Άριστος                 best, excellent                              најдобар               најбољи 
Αριστούργημα      masterpiece                                  ремек дело           ремек дело 
Αρκετός                enough, adequate, sufficient         доволен               довољан 
Αρκούδα               bear                                              мечка                    медвед 
Αρκτικός              arctic                                             арктички                арктички 
Αρμαθιάζω, βάζω στη σειρά  string                          нанижувам            нанизати 
Αρμολογώ, μοντάρω  assemble, mount, fit              монтирам              монтирати 
Αρμονία                harmony, concord, unity               хармонија            хармонија 
Αρμονικός            harmonious, concordant                хармоничен        хармоничан 
Άρνηση, παραίτηση  refusal, rejection                       отказ                    отказ 
Αρνί                      lamb, sheep                                   јагне                     јагње 
Αρνούμαι, ακυρώνω deny, gainsay, refuse, reject   се откажувам       отказивати 
Αρπαγή                plunder, looting                              грабеж                 грабљење 
Αρπάζω                catch, take                                    грабам                 грабити 
Αρραβωνιαστικιά  fiancé, betrothed                          свршеница           вереница 
Αρραβωνιαστικός fiancé, betrothed                           свршеник             вереник 
Αρρυθμία, δυσαναλογία  arrhythmia                         несразмерност     несразмерност 
Αρρωσταίνω        fall ill, sicken                                  се разболувам     тазболети се 
Αρρώστεια, ασθένεια illness, sickness, disease        болест                 болест 
Άρρωστος, ασθενής  ill, sick, unwell                          болен, болник    болестан, болесник 
Αρσενικό (Χημεία)   arsenik                                       арсеник              арсеник, арсен 
Αρσενικός             male                                              машки                мушки 
Αρτεσιανός            artesian                                       артески               артески 
Αρτηρία                 artery                                            артерија             артерија 
Αρτηριακός           arterial                                           артериски           артеријски 
Αρτοποιείο            bakery                                           пекарница         пекара 
Αρτοποιός             baker                                            пекар                 пекар 
Αρχάγγελος           archangel                                     архангел            арханђео 
Αρχαϊκός                archaic                                         архаичен           архаичан 
Αρχαιολογία         archeology                                    археологија       археологија 
Αρχαιολόγος         archeologist                                  археолог           археолог 
Αρχαίος                 ancient, antique                            антички             антички 
Αρχαίος                 ancient, antique                            стар                   стар 
Αρχαίος, παλιός     ancient, antique                           древен                древан 
Αρχαιότητα           ancient times, antiquity                 антика                 антички 
Αρχαϊσμός             arhaism                                      архаизам             архаизам 
Αρχαιολογικός       archaeological                            археолошки        археолошки 
Αρχάριος               beginner, novice, inexperienced   почетник             почетник 
Αρχάριος, νέος     novice, beginner                           нов                       нов 
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Αρχείο, αρχειοθήκη record, office, archives              архива                 архива, архив 
Αρχειοφύλακας    archivist                                         архивар, архивист  архивар 
Αρχή                     authority, power, office                 почеток, начело    почетак 
Αρχή                      authority, power, office                начело                 начело  
Αρχηγός               leader, commander, chief             водач                   вођа, војсковођа 
Αρχηγός               leader, commander, chief            началник, командант   владар 
Αρχιδιάκονος        archdeacon                                  архиѓакон            архиђакон 
Αρχιεπισκοπή      archbishopric                               архиепископија   архиепископија 
Αρχιεπίσκοπος     archbishop                                   aрхиепископ      архиепископ 
Αρχιερέας              hierarch                                       архијереј              архијереј  
Αρχικός                 initial, original, starting                 началник             начелник 
Αρχιμανδρίτης       archimandrite                             архимандрит      архимандрит 
Αρχιπέλαγος          archipelago                                архипелаг            архипелаг 
Αρχιτέκτων           architect                                       архитект             архитекта, архитектон 
Αρχιτεκτονική       architecture                                  архитектура        архитектура 
Αρχιτεκτονικός       architectural                               архитектонски      архитектонски 
Άρχοντας, κύριος  sovereign, ruler, lord                   господар              господар 
Άρωμα                  aroma, fragrance                         арома                  арома 
Άρωμα, μυρωδιά   perfume                                       мирис                   мирис 
Άρωμα                  perfume                                       миризва               арома, парфем 
Αρωματικός           aromatic                                     ароматични        ароматичан                  
Αρωματοπωλείο  perfume shop                               парфимерија       парфимерија 
Ας                         let                                                нека                      нека 
Ασανσέρ               lift, elevator                                  лифт                   лифт 
Ασαφής, ουδέτερος  indefinite, vague, ambiguous   неопределен      неопредељен 
Ασαφής                vague, ambiguous, indefinite      нејасен                  нејасан 
Ασβέστης             asbestos                                      азбест                   азбест 
Ασβέστης             asbestos                                      вар                        креч 
Ασετυλίνη             acetylene                                    ацетилен               ацетилен 
Ασήμαντος           insignifivant, unimportant             незначителен      безначајан 
Ασημένιος            silver                                            сребрен               сребрен 
Ασήμι                   silver                                             сребро                 сребро 
Άσηπτος, ασηπτικός  aseptic                                  асептични            асептичан 
Ασθένεια              illness, disease, sickness            болест                 болест 
Ασθενής, οδυνηρός sick, ill, unwell, patient             болен                   болесник 
Άσθμα                  asthma                                        астма                   астма 
Ασία                     Asia                                              Азија                   Азија 
Ασκέπαστος        uncovered                                     непокриен           непокривен 
Άσκηση                exercise, practice, training           вежба                   вежба 
Άσκηση                exercise, practice, training          пракса                  пракса 
Ασκητής               ascetic                                         аскет                    аскета 
Άσκοπος              aimless, purposeless, pointless   бесцелен            беспотребан 
Ασκώ                    practice, exercise                       тренирам            тренирати 
Ασκώ                    practice, exercise                       обучувам            вежбати 
Ασπιρίνη              aspirin                                          аспирин              аспирин 
Ασπρίζω               whitewash                                   избелувам         избелити 
Ασπρίζω               whitewash                                  белам                  белити 
Άσπρος                white                                            бел                     бела, бело бео 
Αστάθεια              instability, unsteadiness              променливост    променњивост 
Αστάθεια              instability, unsteadiness              непостојаност    нестабилност  
Αστακός               lobster                                         морски рак          рак, јастог 
Αστείο                  joke, fun, pleasantry                    шега                    шала 
Αστειεύομαι          jest, joke, trifle                             се шегувам        шалити се 
Αστείος                funny, amusing                            смешен               смешан 
Αστείος                funny, amusing                            шеговит, духовит  шаљив 
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Αστέρι, άστρο      star                                              ѕвезда                 звезда 
Αστικός                urban, town, city                          градски               градски, цивилин 
Αστός                   townsman, bourgois                    граѓанин              грађанин, буржуј 
Αστραφτερός       bright, flashy, shiny                     блеска                  блештав 
Αστράφτω            lighten                                         блескам                блистати 
Αστράφτω            lighten                                          светкам               светлити 
Αστρολογία          astrology                                      астрологија           астрологија 
Αστρολόγος         astrolog                                        астролог               астролог 
Αστροναύτης       astronaut, spaceman                    астронаут             астронаут              
Αστροναυτική       astronautics                                астронаутика        астронаутика              
Αστρονομία         astronomy                                    астрономија         астрономија 
Αστρονομικός   astronomic, astronomical                астрономски       астрономски    
Αστρονόμος         astronomer                                  астроном             астроном 
Αστυνομία            police                                           полиција              полиција, милиција 
Αστυνόμος           police officer                                полицаец             полицајац, милицијац 
Ασυγκίνητος, απαθής  unmoved, untouched           рамнодушен        равнодушан 
Ασυγκράτητος     unrestrained, uncontrolled           незадржлив          незадржив 
Ασύγκριτος          incomparable, unmatched           неспоредлив        неупорелив 
Ασυγχώρητος      inexcusable, unforgivable            непростлив          неопростив 
Ασυζήτητος          not discussed                              недискутабилен   недискутабилан 
Ασύλληπτος        not caught/arrested, at large        недостижен          несажалив 
Ασυλλόγιστος      impetuous, imprudent                  непромислен        бесмислен 
Άσυλο, ψυχιατρείο asylum                                      азил                       азил 
Ασυμβίβαστος     incompatible, irreconcilable         бескомпромисен   бескомпромисан 
Ασυμμετρία          asymmetry, disproportion            асиметрија           несразмерност 
Ασυμμετρία          asymmetry, disproportion            несиметрија         несиметричност 
Ασύμμετρος         asymmetrical, disproportionate    асиметричен        несразмеран 
Ασύμμετρος         asymmetrical, disproportionate    несиметричен      несиметричан 
Ασύμφωνος        be in disagreement                        несогласен          несложив 
Ασυνέπεια           inconsistency                                непоследователен    недоследност 
Ασύνετος            unwise, imprudent, thoughtless     неразумен           неразуман 
Ασύνετος            unwise, imprudent, thoughtless     луд                       неразборит 
Ασυνήθιστος       unused, unaccustomed                 необичен             необичан 
Ασύρματος         wireless, radio                                безжичен             бежичин 
Ασφάλεια            certainty, safety, safeguard          сигурност             сигурност 
Ασφάλεια            certainty, safety, safeguard          осигурување        осигурање 
Ασφαλής             certain, safe, secure                     сигурен                 сигуран, безбедан 
Ασφαλίζω            secure, make certain, assure      осигурувам           осигурати 
Άσφαλτος             asphalt                                        асфалт                  асфалт 
Ασφαλώς            certainly, safely, surely                 сигурно                  сигурно 
Ασφυξία              asphyxiation, suffocation              задушување         загушљивост 
Άσχετος               irrelevant, unrelated                     независен, необврзан    независан 
Ασχολία               occupation, job, pursuit                 занимација          занимање 
Ασχολία, εργασία  occupation, job, pursuit               работа                 работа 
Ασχολούμαι         be busy, deal with, be engaged in се занимавам     занимати се 
Ασωτεία               extravagance, prodigality              расипништво       расипност 
Ασωτεία               extravagance, prodigality              расипништво       раскош, раскошност 
Αταβισμός  (Βιολ.) atavism, throwback                     атавизам             атавизам 
Άτακτος               unruly, undisciplined                      неуреден             неуредан 
Άτακτος               unruly, undisciplined                      непослушен        разуздан 
Αταξία                 disorder, confusion, disarray         безредие              неред 
Ατάραχος            composed, calm, cool, placid        мирен                   мирен 
Ατάραχος            composed, calm, cool, placid        спокоен                спокојан 
Άτεκνος              childless                                          детинест              без деце 
Ατέλεια               imperfection, defect                        несвршеност       несавршеност 
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Ατελείωτος         endless, interminable                      бескраен             безкрајан 
Ατελείωτος         endless, interminable                      несвршен            безграничан 
Ατελιέ                 atelier                                              ателје                  атеље 
Άτεχνος, άπειρος   crude, artless, clumsy                 неискусен           неискусан 
Ατιμάζω             dishonour, disgrace                         срамотам            осрамотити 
Ατιμάζω             dishonour, disgrace                         безчестам           обешчастити 
Ατιμία                  dishonour, disgrace                        нечесност           нечаст, срамота 
Άτιμος                 dishonest                                        нечесен               бешчастан 
Ατιμώρητος        unpunished                                     неказнет              некажњен 
Ατλαντικός            Atlantic                                         атлантик             атлантик 
Ατμομηχανή        locomotive                                     локомотива         локомотива 
Ατμομηχανή       sream-engine, locomotive              парна машина      парна машина 
Ατμόπλοιο          sreamship, steamboat                    пароброд             пароброд 
Ατμός                  steam                                             пареа                   пара, дим, гас 
Ατμόσφαιρα       atmosphere                                     атмосфера          атмосфера 
Ατμοσφαιρικός    atmospheric                                   атмосферски     атмосферски 
Ατόλη, κοραλλιογενές νησί   atol                               атол                      атол               
Ατομικισμός, ατομικότητα individuality, personality   индивидуализам  индивидуализам 
Ατομικιστής, ατομικιστής individualist                        индивидуалист    индивидуалиста       
Ατομικός             individual, personal, private            личен                    личан 
Ατομικός             individual, personal, private           индивидуален       индивидуални 
Ατομικός, πυρηνικός   atomic                                атомски                 атомски  
Ατομιστής, ατομικιστής individualist                          индивидуалист      индивидуалац 
Άτομο                 individual, person                           индивидуа, личност   индивидуа 
Άτομο (Φυσική)  atom                                                атом, недеиво        атом 
Ατύχημα            accident, crash, mishap, casualty    незгода                   незгода 
Ατύχημα            accident, crash, mishap, casualty    несреќа, инцидент  нестећа 
Ατυχής              unlucky, luckless, unfortunate          несреќен               несретан 
Ατυχία                misfortune, calamity                        беда                      беда 
Αυγό                  egg                                                   јајце                      јаје 
Αύγουστος         August                                              Август                  Август 
Αυθάδεια,ορμή    insolence, imprudence                   наглост                наглост 
Αυθεντία            authority                                           авторитет             ауторитет 
Αυθεντικός, γνήσιος authentic, true, authoritative      автентичен           аутентичан 
Αυθεντικός, πιστός   authentic, true, authoritative      верен                    веран 
Αυθεντικότητα, γνησιότητα authenticity, genuiness   автентичност       аутентичност 
Αυθεντικότητα, αξιοπιστία  authenticity, genuiness    верност               верност 
Αυθεντικώς, γνησίως  authentically, trully                 автентично            аутентично 
Αυθόρμητος       spontaneous, instinctive, impulsive  спонтан               спонтан 
Αυθυποβολή      autosuggestion, self-hypnosis          автосугестија     аутосугестија 
Αυλαία                curtain                                              завеса                 завеса 
Αυλή                   yard, courtyard                                 двор                    двориште 
Αϋπνία               insomnia, sleeplessness                  несоница             несаница, бесаница 
Αύριο                  tomorrow                                         утре                      сутра 
Αυστηρός           austere, severe, strict                      строг                     строг 
Αυστηρός, σκληρός  austere, severe, strict                суров                   суров 
Αυστηρότητα       austerity, severity, strictness         строгост, суровост   строгост 
Αυστραλία            Australia                                        Австралија             Аустралија 
Αυστραλιακός      Australian                                      Австралиски           Аустралијски  
Αυστραλός           Australian                                      Австралиски           Аустралијанац 
Αυστρία                Austria                                          Австрија                 Аустрија 
Αυτάρεσκος         egoistical, selfish                           себељубие            задовољан собом  
Αυταρχικώς         authoritatively                                 авторитативно      ауторитативно     
Αυτί                      ear                                                 уво                          уво, уши 
Αυτοβιογραφία    autobiography                                автобиографија      аутобиографија 
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Αυτοβιογραφικός autobiographic                              автобиографски    аутобиографски 
Αυτόγραφο         autograph                                        автограм                аутограф 
Αυτόγραφο         autograph                                       автограм                 аутограм 
Αυτοδιάθεση        self-determination                         самоопределување  самоопределење 
Αυτοδίδακτος      self-educated, self-taught              самоук                     самоук 
Αυτοκίνητο          automobile, car                              автомобил              аутомобил, ауто 
Αυτοκινητόδρομος   motorway, freeway                   магистрала             магистрала 
Αυτοκινητόδρομος   motorway, freeway                   автопат                   аутопут 
Αυτοκράτωρ        emperor                                         император             император 
Αυτοκριτική          self-ctiticism                                   самокритика          самокритика 
Αυτοκτονία           suicide                                           самоубиство         самоубиство 
Αυτοκυριαρχία     self-control                                   самоуправување    самоуздржавање 
Αυτόματο             automat                                        автомат                  аутомат 
Αυτοματοποίηση  automatization                            автоматизација       аутоматизација 
Αυτόματος            automatical                                  автоматски             аутоматски 
Αυτονομία            autonomy                                     автономија             аутономија 
Αυτονομία            autonomy                                     самоуправа           самоуправа 
Αυτόνομος           autonomous                                 самоуправен         самоуправан 
Αυτόνομος          autonomous                                  автономен              аутономан 
Αυτόπτης            eyewitness, ocular witness           очевидец                очевидац 
Αυτοσχεδιάζω     improvise                                      импровизирам        импровизовати 
Αυτοψία, νεκροψία  autopsy                                    аутопсија                аутопсија 
Αφαίρεση             deduction                                     одземање              одузимање 
Αφαιρώ               deduct                                           одземам                одузимати 
Αφάνεια              obscurity                                        неизвесност          незнаност 
Αφανής               obscure, invisible                          неизвесен              неизвестан 
Αφανίζω              vanish, disappear, destroy           уништувам            уништити 
Αφανισμός          ruin, havoc, destruction                уништување          уништавање 
Αφελής               naive, childish                                 наивен                   наиван 
Αφέντης              lord, master                                    господар               господар 
Αφεντικό             lord, master                                    шеф                       шеф 
Αφέντισσα         lord, master                                     господарка            госпоћа 
Αφήνω                leave, abandon, allow                    оставам                 оставити 
Αφηρημάδα       absent-mindedness, abstraction      расеаност             расејаност 
Αφηρημάδα       abstraction                                       апстракција          апстракција 
Αφηρημένα, δυσνόητα  abstractedly                          апстрактно            апстрактно  
Αφηρημένος      abstract                                            апстрактни          апстрактан 
Αφηρημένος      absent-minded, abstracted              расеан                   расејан 
Άφθαστος           unattainable, unachievable            недостижен            недостижан 
Αφθονία             abundance, wealth, affluence          изобилие              изобиље, обиље 
Άφθονος            abundant, plentiful, affluent              изобилиен             обилан 
Αφιερώνω           dedicate, offer                                посветувам           посветити 
Αφιέρωση          dedication, consecration                  посвета                 посвета 
Αφιλόξενος        inhospitable                                     негостопримлив    негостопримљив 
Άφοβος              fearless, intrepid                             бестрасен              неустрашив 
Αφομοιώνω       assimilate                                        асимилирам          асимиловати 
Αφομοίωση       assimilation                                       асимилација         асимилација 
Αφοπλίζω            disarm                                            разоружувам         разоружати 
Αφοπλισμός       disarmament, defusing                    разоружување      разоружање 
Αφορμή              cause, reason, motive                     повод                     повод 
Αφοσίωση          devotion, dedication                        приврзаност          приврженост 
Αφρίζω              foam, spume, froth                           се пењавам          запенити, пенити 
Αφροδισιακός    aphrodisiac, venereal                      венеричен              венеричан 
Αφρός                spume                                              пена                      пена 
Αφροσύνη        folly, stupidity, foolishness                 безумие                 безумље 
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Άφωνος            speechless, mute                              нем                        нем 
Άφωνος            speechless, mute                              безвучен                без гласа 
Αχαριστία         ungratefulness, ingratitude               неблагодарност   незахвалност 
Αχάριστος        ungrateful                                          неблагодарен     незахвалан  
Αχθοφόρος        porter                                               носач                   носач 
Αχλάδι                pear                                                 круша                   крушка 
Αχόρταγος         insatiable, greedy, voracious           ненаситен           незаситан 
Αχρησιμοποίητος unused, unemployed                     неупотребен      непотребан 
Αχρωμάτιστος     unpainted, uncoloured                   необоен              необојен 
Άχυρο                straw                                                слама                  слама 
Αχώριστος         inseparable, inevitable                     неразделен         нераздељив 
Άψητος               raw, not cooked                              непечен              непечен, неиспечен 
Άψυχος              lifeless, inanimate                            бездушен           без душе 
Βαβυλών            Babylon                                           Вабилон              Вабилон 
Βαγόνι                waggon, coach                                вагон                   вагон 
Βαδίζω                walk, step, pace                             одам                     ходати 
Βαζελίνη             vaseline                                           вазелин               вазелин 
Βάζο                   vase                                                ваза                     ваза 
Βάζω                   put on, pull on                                поставувам          поставити 
Βάζω                   put on, pull on                                ставам                ставити 
Βάζω, φορώ        wear                                              облекувам           обући 
Βαθμιαίος            gradual                                          постепен             постепен  
Βαθμιαίως           gradually                                        постепено           постепено 
Βαθμολογία        marking                                          оценување          оцењивање 
Βαθμολογώ         give marks                                    оценувам             оцењивати 
Βαθμός               grade, mark                                    степен                 степен 
Βαθμός               grade, mark                                    оценка                 оцена 
Βάθος                 depth                                              длабочина           дубина 
Βαθύπλουτος     immensely rich                               многу богат          врло богат 
Βαθύπλουτος     immensely rich                              богатник               богаташ 
Βαθύς                 deep                                               длабок                 дубок 
Βαθύφωνος        bass, low-voiced                            бас                        бас 
Βαθύχρωμος      dark-coloured                                 темен                   тамне 
Βακαλάος           codfish                                            бакалар               бакалар 
Βάκιλλος            bacillus                                            бакцил                бакцил 
Βακτηρίδιο          bacterium                                       бактерија            бактерија 
Βακτηριολογία    bacteriology                                   бактериологија   бактериологија 
Βακτηριολόγος   bacteriologist                                  бактериолог        бактериолог 
Βαλίτσα               suitcase, valise                              куфер                  кофер 
Βάλς                    waltz                                             валцер                  валцер 
Βάλσαμο             balsam, balm                                балсам                 балзам 
Βαλσάμωμα        embalment                                    балсамирање      балзамовање 
Βαλσαμώνω        embalm                                        балсамирам        балзамовати 
Βάλσιμο               putting, setting                             ставање               ставлање 
Βαλτός                plant                                поставен (намерно)  постављен, стављен 
Βαμβακερός        of cotton                                        памучен               памучан 
Βαμβάκι               cotton                                           памук                    памук 
Βαμβακοφυτεία   cotton plantation                           плантáжа со памук     гајење памука  
Βαμμένος             dyed, painted, tinted                    обоен                   обојен 
Βάναυσος            crude, rough, rude, vulgar            суров                  суров  
Βάναυσος            crude, rough, rude, vulgar            груб                     груб  
Βαναυσότητα       rudeness, roughness, vulgarity   суровост             суровост 
Βαναυσότητα       rudeness, roughness, vulgarity    грубост                 грубост 
Βανίλια                vanilla                                          ванила                 ванилиа 
Βαπόρι                 steamboat, steamship                 пароброд            пароброд 
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Βαπτίζω, βαφτίζω  baptize                                      крштевам            крстити 
Βάπτισμα             baptism, christening                    крштевање          крштење 
Βαπτιστήριο         baptistery, font                              крстилница          крстионица 
Βαρβαρικός         barbaric                                        варварски           варварски 
Βαρβαρισμός       barbarism                                     варварство         варварство  
Βάρβαρος            barbaric, barbarous                      варварски           варварин  
Βαρβαρότητα      barbarity, savagery                      варварство         варварство 
Βάρδια, σκοπιά  shift, relay                                      стража                 стража 
Βάρδος                bard                                             бард                 бардо 
Βαρέλι                  barrel, drum                                 буре                     буре 
Βαριά, η               sledge-hammer                            тешко                 тешко 
Βάριο, το             varium                                           бариум                бариум 
Βάρκα                  boat, wherry, dinghy                    чамец                  чамац 
Βαρόμετρο           barometer                                    барометар          барометар 
Βάρος                   weight, burden, load                   тежина                 тежина 
Βαρύθυμος           oppressed, depressed, gloomy  угнетен                угнјетач 
Βαρύνω (βαραίνω) lie heavy                                   тежам                   тежати 
Βαρύς, βαρύσωμος heavy, weighty                        тежок                    тежак 
Βαρυσήμαντος   important, significant, weighty       важен                  врло важан 
Βαρύτητα              gravity                                         тежина                тежина 
Βαρύτονος            baritone                                       баритон              баритон 
Βαρυχειμωνιά      heavy/harsh winter                      остра зима         хладна зима 
Βαρώ (κτυπώ, οτρύνω) beat, hit, cane                   удирам               ударати, ударити 
Βαρώ, τραυματίζω   wound, injure, shoot                ранувам              ранити 
Βαρώνη                baroness                                      баронеса            бароница 
Βαρώνος              baron                                            барон                 барон 
Βασάλτης             basalt                                           басалт                басалт 
Βασανίζω            torture, torment, afflict                  мачам, измачувам   мучити 
Βασανισμός          torture, tormenting                       мачење              мучење 
Βασανιστής           torturer, tormentor                       мачител             мучитељ 
Βασανιστικός      excruciating, tormenting                 мачен                мучилачки 
Βάσανο                torment, torture, pinch, suffering   мака                  мука 
Βάση                   base, basis, foot, corner-stone      основа               основа 
Βάση                   base, basis, foot, corner-stone      база                   база 
Βασίζομαι           be based/rested on, rely                се базирам       базирати се  
Βασίζω                base (on)                                      засновам         основати 
Βασικός                basic, fundamental, essential      основен             основни 
Βασίλειο               realm, kingdom                            кралство           краљевство 
Βασίλειο              realm, kingdom                             царство             царство 
Βασιλεύω            reign                                              царувам             царевати 
Βασιλεύω             reign, prevail                                владеам            владати 
Βασιλιάς               king, sovereign                             крал                   краљ 
Βασιλική (Αρχιτ.)  basilica                                         базилика           базилика 
Βασιλικός             royal, regal, kingly                        кралски             краљевски 
Βασιλικός            tsar’s, of the tsar                           царски               царски 
Βασίλισσα           queen                                            кралица             краљица 
Βασιλόπιτα          New Year cake                         новогодишна торта   новогодишна пита 
Βαστώ, βαστάζω hold, bear, sustain                      држам, издржувам    држати 
Βάτα, η                padding, wadding                       вата                    вата 
Βατόμουρο          blackberry                                  капина               купина 
Βατός                   passable, negotiable                 прооден             проходан 
Βάτραχος            frog                                             жабец                жаба 
Βαυκάλημα         lullaby                                          успивање          успаванка 
Βαυκαλίζω           put to sleep, delude                    успивам             успавати 
Βαφέας                dyer                                            бојаџија             бојаџија 
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Βαφείο                dyer’s-shop, dye-house              бојаџилница      бојаница 
Βαφή                   paint, polish                                 боја                    боја 
Βαφτίζω, βαπτίζω  baptize                                      крштевам           крстити 
Βάφω                  paint                                            бојадисувам      бојити 
Βάψιμο                painting, polishing                      бојосување        бојадисање 
Βγάζω                 take off, pull off                           произведувам   извадити 
Βγαίνω                go/get out, exit                             излегувам          излазити 
Βγάλσιμο             coming-off, removal, extraction  вадење              вађење 
Βδέλλα                leech                                            пијавица            пијавиц 
Βδελυρός            detestable, disgusting                 гаден                 гадан 
Βδελυρός, αηδής detestable, disgusting                 гнусен               гнусан 
Βέβαιος               certain, sure, confident                сигурен             сигуран 
Βεβαίως            certainly, surely, confidently         сигурно              сигурно 
Βεβαιότητα          certainty                                      сигурност         сигурност 
Βεβαιώνω            affirm, testify, confirm                уверувам          уверити 
Βεβαίωση           affirmation, certification             уверение           уверење 
Βεβαιωτικός      confirmatory, attesting to            потврден            потврдни  
Βέλασμα             bleating, baa                              блеење              блејање 
Βέλο, το              veil                                             вел                     вео       
Βελόνα                needle                                       игла                    игла 
Βελoνιά                stitch                                        убод со игла     убод иглом 
Βέλος                   arrow, bolt                                стрела               стрела 
Βελούδινος          velvet                                       кадифен             кадифаст 
Βελούδο              velvet                                        кадифе               кадифа 
Βελτιώνω           improve                                      подобрувам        побољшати 
Βελτίωση            improvement                              подобрување      побољшање 
Βενζινάκατος      motor-boat, motor-launch          моторен чамец   моторни чамац 
Βενζίνη                petrol, gasoline                          бензин                бензин 
Βεράντα              verandah                                    тераса                тераса 
Βεράντα              verandah                                    балкон                балкон 
Βερβερίτσα, σκίουρος  squirrel                             верверица           веверица 
Βερεσέ                credit, trust                                 вересија             вересија 
Βερικοκιά            apricot-tree                                  кајсија               кајсија 
Βερίκοκο            apricot                                          кајсија               кајсија 
Βερνίκι                varnish, enamel, polish               лак                     лак 
Βερνίκι, λούστρο   varnish, enamel                        политура            политура 
Βερνικώνω         varnish, enamel, polish                лакирам            лакирати 
Βερνικώνω         polish, varnish                             полирам              полирати 
Βήξιμο                 cough                                          кашлање           кашљање 
Βήχας                  cough                                          кашлица           кашаљ 
Βήχω                   cough                                          кашлам             кашљати 
Βία                       violence, force, coercion            сила, моќ            сила 
Βιάζω, αναγκάζω force, compel, push                   присилувам       присилити 
Βιάζω, αναγκάζω force, compel, push                   принидувам       принидити 
Βιαστικός            urgent, hasty, hurried                   брз                     брз 
Βιασύνη              hurry, haste                                  брзина               брзина 
Βιβλίο                  book                                            книга                 књига 
Βιβλιοδέτης         bookbinder                                  книговезец       књиговезац 
Βιβλιοθηκάριος   librarian                                       библиотекар     библиотекар 
Βιβλιοθήκη          library                                          библиотека       библиотека 
Βιβλιοπωλείο      bookshop                                     книжарница      књижара 
Βίβλος                 Bible, Holy Scriptures                  Библија             Библија 
Βίδα                    screw                                            шраф                шраф 
Βιδολόγος           screwdriver                                  шрафцигер       шрафцигер 
Βίλα (δίκρανον, δικράνι) pitchfork, hayfork           вила                      виле 
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Βίλλα, έπαυλις  villa                                                вила, викендица  вила  
Βιογραφία           biography                                     биографија       биографиа 
Βιογράφος          biographer                                    биограф            биограф 
Βιογραφώ           write sb’s biography                пишувам биографија  писати биографију 
Βιολί                    violin                                            виола               виолица 
Βιολογία              biology                                         биологија         биологија 
Βιολόγος             biologist                                       биолог              биолог 
Βιομηχανία          industry, manifucture                  индустрија       индустрија 
Βιομηχανικός      industrial, manifucturing              индустриски     индустријски 
Βιομηχανoποίηση  industrialization                 индустријализација      индустријализација 
Βίος                     life                                                живот                живот 
Βιοτέχνης           artisan,craftsman                         занаетчија        занатлија 
Βιοτεχνία           artisanship, handicraft                  занаетчиство     занатство 
Βισμούθιο           bismuth                                        бизмут              бизмут 
Βίσινο, βύσσινο cherry                                           вишна                вишња 
Βιταμίνη              vitamin                                         витамин            витамин 
Βιτρίνα               shop-window                                витрина              витрина 
Βιτριόλι               vitriol, sulphuric acid                    витриол            витриол 
Βλαβερός           harmful, damaging, injurious       штетен              штетан 
Βλαβερότητα     noxiousness                                 штетност          штетност 
Βλάβη                harm, damage, injury, pity           штета                штета 
Βλάκας              fool, idiot, dummy, daft                 глупак              глупак 
Βλακεία             foolishness, stupidity, folly, idiocy глупост            глупост 
Βλάμης (αδελφοποιητός) blood-brother                 побратим         побратим 
Βλαμμένος, τρωτός  potty, screw, cranky           повреден          повредљив  
Βλάπτω              harm, damage, injure                  штетам             штетити 
Βλαστήμια          curse, expletive                           богохулство     богохуљење 
Βλάχος              Vlach, Wallachian                         влав                  влах 
Βλέμμα               look, glance                                 поглед               поглед 
Βλέπω                 look, see                                     видам               видети 
Βλέπω                 look, see                                     гледам             гледати 
Βλήμα                 projectile, missile, shell               проектил           пројектил 
Βλοσυρός           grim, stern, sullen, glowering      немилосрден    немилостив 
Βλοσυρός, αυστηρός  grim, stern, sullen, glowering    строг            строг 
Βόας                   boa                                               боа                    боа 
Βογγητό              groan, moan                                стенкање          стенјање 
Βοήθεια, ενίσχυση  help, assistance, aid                помош               помоћ,  
Βοηθητικός         ancillary, auxiliary                        помошен          помоћни 
Βοήθημα             assistance, aid, relief                   помагало          помоћ, испомоћ 
Βοήθημα             assistance, aid, relief                  помагало          помагање 
Βοηθός               helper, assistant                          помошник         помоћник 
Βοηθός, επίκουρος  helper, assistant                     асистент          асистент 
Βοηθώ                help, assist, aid                            помагам            помагати 
Βολβός               bulb                                              луковица          луковица 
Βολίδα, σφαίρα   bullet                                            куршум            куршум 
Βολικός              convenient, suitable                     удобен              угодан 
Βόλτα                 walk, stroll                                    прошетка          шетња 
Βολτάρω            stroll, I am going for a walk          шетам               шетати,  прошетати 
Βόμβα                bomb                                            бомба                бомба 
Βομβαρδίζω       bombard, bomb                           бомбардирам   бомбардовати 
Βομβαρδισμός    bombardment, bombing              бомбардирање   бомбардовање 
Βορράς              north                                             север                северац 
Βόρειος              north, northern, northerly              северен            северин 
Βοσκάς (ψείρα) louse, vermin                                 вошка                вашка 
Βοσκή                pasture, graze, browse                 паша                 паша, испаша 
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Βοσκός                shepherd, herdsman                  овчар                овчар 
Βοσκότοπος       pasture, pasturage, grass           пасиште           пашњак 
Βόσκω                pasture, graze, browse                пасам               пасти 
Βότανο               herb                                              растение         растење 
Βότανο               herb                                              билка               биљка 
Βοτανολογία      botanology                                   ботаника          ботаника 
Βοτανολόγος     botanist                                        ботаничар        ботаничар 
Βούβαλος, βουβάλι  bull, buffalo, bison                бивол               бивол 
Βουβός, άφωνος  dumb, mute, silent                     нем                    нем 
Βουίζω               buzz, hum, drone                         бучам                бучати 
Βούκινο              horn, conch                                  труба                 труба 
Βούλα, σφραγίδα stamp, seal, bulla                      печат                печат, штамбиљ 
Βουλγαρικός      Bulgarian                                     бугарски          бугарски 
Βούλγαρος         Bulgarian                                     Бугарин            Бугарин 
Βούλευμα           order, bill                                      декрет               декрет 
Βούλευμα, απόφαση   order, bill                              решение           решење 
Βούλευμα           order, bill                                      наредба            одредба 
Βουλευτής         deputy, member of Parliament    народен пратеник   народни посланик 
Βουλή                 parliament                                    парламент         парламент 
Βούληση             volition, will                                  волја                   воља 
Βούληση             volition, will                                  желба                 жеља 
Βουλιάζω            sink, founder, go down               потопувам           потопити 
Βούλλωμα, σφράγισμα  corking, blocking            запечатување   печаћење 
Βουλλώνω, σφραγίζω  stamp, seal                        запечатувам     печатити 
Βουνίσιος            mountainous                               планински          планински 
Βουνό, όρος        mountain                                     планина             планина, гора 
Βούρκος             mud, slime, mire                           кал                      кал 
Βούρτσα             brush                                            четка                  четка 
Βουρτσίζω           brush                                           четкам                четкати 
Βούτυρο              butter                                            путер                  путер 
Βραβείο              prize, award, premium                 награда              награда 
Βραβείο              prize, award, premium                  премија              премија 
Βράβευση          prize-giving, reward                      наградување    награђивање  
Βραβεύω            award a prize, reward                  наградувам        наградити 
Βραδινός            evening                                         вечерен              вечерњи 
Βράδυ                evening                                         вечер                 вече 
Βραδύτητα         slowness                                       спорост              спорост 
Βράζω                 boil, simmer, stew                       варам, вријам    врети 
Βράσιμο              simmer, boil                                 вриење                врење 
Βραχιόλι             bracelet                                        нараквица          наруквица 
Βραχυπρόθεσμος  short-term                                 краткорочни       краткорочни 
Βραχύς               short, brief                                    краток                 кратак 
Βραχώδης          rocky, craggy                               каменит             камени 
Βρεγμένος          wet, damp                                    мокар                  мокар 
Βρέφος               baby, infant                                  бебе                   беба 
Βρέxω, μουσκεύω   wet, damp, moisten            навлажнувам      навлажити 
Βρογχίτις             bronchitis                                     бронхит             бронхитис 
Βρόγχος              bronchus                                      бронхи               бронхије 
Βροντή                thunder, boom, rumble                 гром                   гром 
Βροντώ               thunder, boom                             грмам                  грмети 
Βροντώ               thunder, boom m                         трештам            трештати 
Βροχερός, βρεγμένος   rainy, wet, showery            мокар, дождлив   мокар 
Βρύση                 fountain, spring, source               чешма                чесма 
Βρυχηθμός          roaring                                         рика                   рика 
Βρωμερός, βρώμικος dirty, filthy, foul                    нечист                нечист     
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Βρώμιο                bromium                                      бром                  бром 
Βρωμώ                give ogg a stench, stinkof            смрдам             смрдети 
Βύδρα (βίδρα, ενυδρίς)  otter                                  видра                 видра 
Βυζαντινός          Byzantine                                     византиски        византијски 
Βυζί                      breast, booby, tit                        дојка, виме, града      дојка, сиса 
Βυθίζω                 sink, go down, founder                тонам                тонути 
Βυθομέτρηση     sounding                              мерење на длабочина    мерење на дубине 
Βυθός                  bottom, ground                            дно                      дно, дубина 
Βυσσινής           purple                                           вишнов, од вишна   вишње 
Βυτίο, δεξαμενή  keg, barrel, drum                         чистерна            чистерна 
Βωμός                 altar                                              олтар                 олтар 
Βωμός, θυσιαστήριο  altar                                       жртвеник            жртвеник 
Γάγγραινα          gangrene                                       гангрена             гангрена 
Γάζα                    gauze                                            газа                    газа 
Γαζί                     stitch, sewing                                раб                     руб 
Γαζία                   musk-tree, acacia                         акација               акакиа 
Γάζωμα               stitching, sewing                            шиење              шивење 
Γαζώνω               stitch, sew                                     шијам               шити 
Γάϊδαρος (όνος)  donkey                                          магаре              магарац 
Γαιοκτήμονας     landowner                                     земјопоседник     земљопоседник 
Γάλα                   milk                                                млеко                млеко 
Γαλαζόπετρα     turquoise                                       тиркиз               тиркиз 
Γαλακτερός        milky                                              млечен               млечни 
Γαλακτοπωλείο  milk-bar, dairy                               млекарница      млекарница 
Γαλακτοπώλης, γαλατάς milkman                          млекар              млекар  
Γαλανομάτης      blue-eyed                                     синоок               плавоок 
Γαλανός             azure, blue                                    азурен               азуран 
Γαλαξίας             galaxy, the Milky Way                   галаксија          галаксија 
Γαλαξίας             galaxy, the Milky Way                   млечен пат       млечни пут 
Γαλαρία              gallery                                           галерија            галерија 
Γαλατάς             milkman                                         млекар              млекар 
Γαλβανίζω           galvanize                                      галванирам      галванизирати 
Γαλβανισμός       galvanism                                      галванизам      галванизирање 
Γαλβανόμετρο    galvanometre                                 галванометар  галванометар 
Γαλέρα (κάτεργο) galley                                            галија                галија 
Γαληνεύω            calm/quiet/smooth down               смирувам         смирити 
Γαλήνη                calm, quiet, peacefulness              тишина             тишина, мир 
Γαλήνη                calm, quiet, peacefulness              спокој                спокој 
Γαλήνιος             calm, quiet, peaceful, serene        тивок                 тих  
Γαλήνιος             calm, quiet, peaceful, serene        спокоен             смирен, миран 
Γαλλικός              French                                           Француски        Француски 
Γαλλίδα              Frenchwoman                                Французинка    Францускиња 
Γαλλόνι                gallon                                             галон                галон 
Γάλλος                 Frenchman                                    Французин        Француз 
Γαμήλιος              bridal, nuptial, wedding                  брачен              брачни 
Γαμήλιος              bridal, nuptial, wedding                  свадбен            свадбени 
Γάμος                   wedding, marriage                         брак                  брак 
Γάμος                   wedding, marriage                         свадба              свадба 
Γαμπρός              bridegroom                                     зет                     младожења 
Γάντζος                hook, crook, grapnel                      кука                   кука 
Γάντζος                hook, crook, grapnel                      закачалка         закачка 
Γαντζώνω            catch,hang, hitch, hook                закачувам         закачивати 
Γάντι                     glove                                              ракавица           рукавица 
Γανώνω                tin, tin-plate                                  калајсувам        калајсати 
Γανωτής               tinker, pewterer                              калајција            калајцсар 
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Γάργαρος             gurgling, purling                             чист                    чист 
Γάργαρος             gurgling, purling                             бистар                бистар 
Γαρδένια              gardenia                                         гарденија           гарденија 
Γαρίφαλο            carnation, pink                                каранфил          каранфил 
Γαρνίρισμα           trimming, garnish                          украсување       украшавање 
Γαρνίρισμα           garniture, garnish                          гарнирање        гарнирање 
Γαρνίρω                garnish, dress                               украсувам         украшавати 
Γαρνίρω                garnish, dress                               гарнирам           гарнирати 
Γαρνιτούρα          garniture, garnish, trimming           гарнитура          гарнитура 
Γαστρικός           gastric                                             стомачен            стомачни 
Γάτα                     cat                                                 мачка                 мачка 
Γαυγίζω              bark                                                лаам                     лајати 
Γαύγισμα             barking, yelping, yapping              лаење, лаеж      лајање 
Γαύρος                hornbean, anchovy                       горделив             гирица   
Γδέρνω, δέρω     skin, flay                                        дерам                одерати 
Γεγονός               fact                                                факт                      факат 
Γεια                      health                                            здравје                здравље 
Γέλασμα               laugh(ing)                                      смеење, смеа    смејање 
Γελαστός              smiling, laughing                           насмеан             насмејан 
Γέλιο, μειδίαμα    laugh                                             смеа, насмевка   смех 
Γελοιογραφία       caricature, cartoon                        карикатура          карикатура 
Γελοιογραφώ      caricature, cartoon                       правам карикатура    карикирати 
Γελοιογράφος      caricaturist, cartoonist                   карикатурист      карикатуриста 
Γελοιοποίηση       ridicule, making a fool                  исмевање            исмејавање 
Γελοιοποιώ         ridicule, scorn                                исмевам, се смеам   исмејавати 
Γελοίος                 laughable, ridiculous, ludicrous     смешен                смешан 
Γελώ, μειδιάω, μειδιώ  laugh                                     се смеам             смејати се 
Γελώ (μειδιάω, μειδιώ) laugh                                    мамам                 мамити, исмејати 
Γελωτοποιός        clown, jester, buffoon                     кловн                  кловн 
Γεμάτος               full of, bursting with                        полн                    пун, потпун 
Γεμίζω                  fill, prime, stuff                               полнам              пунити, напунити 
Γέμισμα                filling, stuffing                                полнење            пунење 
Γενεαλογία         genealogy, ancestry, lineage          родословие        родослов 
Γενεαλογία           genealogy, lineage, ancestry       генеалогија         генеалогија 
Γενεαλογικός       genealogical                                  родословен        родословни 
Γενέθλια               birthday                                         роденден           рођендан 
Γενειάδα (γένεια) long beard                                     брада                  брада 
Γενειοφόρος         bearded                                         брадест             брадоња 
Γενετικός              genetic                                          генетика            генетички 
Γενιά                     ancestry, lineage, family              поколение          поколење 
Γενίκευση             generalization                               воопштување     уопштавање 
Γενικεύω              generalize                                       воопштувам    уопштавати 
Γενική (Γραμματική) genitive                                      генитив             генитив 
Γενικός                 general, overall                              генерален         генерални 
Γενικός                 general, overall                              општ, главен   општи 
Γενίτσαρος           janissary, janizary                           јаничар              јаничар 
Γενναίος               brave, gallant, daring, fearless       смел                   смео 
Γενναίος               brave, courageous, fearless          храбар               храбар 
Γενναιότητα         bravery, fearlessness, gallantry      храброст            храброст 
Γενναιότητα         bravery, fearlessness, gallantry     смелост              смелост 
Γενναιoφροσύνη  magnanimity, generosity               великодушност   великодушност 
Γενναιόφρων      magnanimous                                 великодушен     великодушник 
Γενναιόφρων      magnanimous                                благороден          благородан 
Γέννηση, γένεση  birth                                                раѓање                рођење 
Γεννητικός           sexual                                             полов                 полни, генитални 
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Γεννήτρια            generator                                        генератор          генератор 
Γεννήτρια, δυναμό    generator                                   динамо              динамо 
Γένος                   descent, lineage, stock                   род                      род 
Γεννώ                    bear, give birth to                         раѓам                  рађати 
Γεράκι                   hawk, falcon                                 сокол                   соко 
Γεράματα, γηρατειά old age                                       старини                старост 
Γεράνι                   geranium                                       здравец              здравац 
Γερμανικός         Germanic                                         германски         германски 
Γερνώ, γηράσκω  get/grow old, age                           стареам              старити, остарити 
Γέρνω, κλίνω        bend, bow                                     наклонувам         наклонити се 
Γέροντας, γέρος   old man                                          старец                 старац 
Γερόντισσα       old woman                                         старица                старица 
Γεροντοκόρη        old maid, spinster                           стара мома          стара мома 
Γερός (δυνατός, υγιής) healthy, fit, strong                  здрав                    здрав, јак 
Γερός, ισχυρός, δυνατός  healthy, fit, strong              силен                    силан 
Γερουσία              Senate                                            сенат                    сенат 
Γερουσιαστής       Senator                                          сенатор                 сенатор 
Γεύμα                   meal                                                ручек                    ручак 
Γεύμα                   meal                                                јадење                  оброк 
Γευματίζω             dine, lunch                                     ручам                    ручати 
Γεύση                    taste, savour, flavour                     вкус                      окус 
Γευστικός             tasty, savoury                                  вкусен                  окусан 
Γέφυρα                 bridge                                             мост                      мост 
Γεφυρώνω    .      bridge, throw a bridge across         премостувам     премостити 
Γεωγραφία          geography                                       географија         географија 
Γεωγράφος         geographer                                      географ              географ 
Γεωλογία             geology                                            геологија           геологија 
Γεωλογικός          geological                                       геолошки           геолошки 
Γεωλόγος             geologist                                         геолог                геолог 
Γεωμέτρης            geometeter, geometrician              геометар           геометар 
Γεωμετρία            geometry                                        геометрија        геометрија 
Γεωμετρικός        geometrical                                      геометриски     геометричан 
Γεώμηλο              potato                                              компир              кромпир 
Γεωπονία             agronomy                                        агрономија        агрономија 
Γεωπονικός         agronomic, agricultural                    агрономски        агрономски 
Γεωπόνος           agronomist                                       агроном             агроном 
Γεωργία              agriculture, farming                          земјоделие        земљорадња 
Γεωργικός          agricultural, farm, rural                      земјоделски      земљораднички 
Γεωργός              farmer                                              земјоделец       земљорадник 
Γη (έδαφος)         earth, soil, land                                земја                  земља 
Γήινος                  earth, earthy, earthly                        земјан                земљани 
Γήπεδο                field, ground, court                           игралиште         игралиште 
Γηροκομείο          home for the aged                           старечки дом    старачки дом 
Για (δια)               for                                                     за                        за 
Γιαγιά                  grandmother                                     баба                   баба 
Γιαίνω, υγιαίνω  be healthy, be in good health           оздравувам       оздравити 
Γιανίτσαρος, γενίτσαρος    janissary, janizary              јаничар            јаничар 
Γιαούρτι              yogurt, yoghourt                                јогурт                 јогурт 
Γιασεμί                jasmine                                              јасмин                јасмин 
Γιατί                    why, what for                                     зашто                зашто 
Γιατρεύω             cure, heal, remedy, treat                  лекувам             лечити 
Γιατρικό              cure, medicine, remedy                     лек                     лек 
Γιατρός               doctor, physician                               лекар                лекар 
Γίγαντας             giant                                                   гигант               гигант 
Γίγαντας             giant                                                   џин                    џин 
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Γιγαντώδης        gigantic, giant                                     џиновски            џиновски 
Γίδα                    goat                                                    коза                    коза 
Γιδοβοσκός         goat-herd                                           пастир, козар    пастир 
Γιδοτόμαρο         goatskin                                             козја кожа          козја кожа 
Γινόμενο, προϊόν product                                              производ          производ 
Γινωμένος, ώριμος ready, made, done                         зрел                 зрео 
Γιορτάζω, εορτάζω  celebrate, commemorate             празнувам        празновати 
Γιορτή, εορτή      holiday, feast                                     празник          празник  
Γιός, υιός            son                                                     син                     син, синак 
Γιουρούσι, επίθεση  assault, onslaught, onset              јуриш                  јуриш 
Γιουρούσι, επίθεση  assault, onslaught, onset             напад                 напад 
Γκαβός, τυφλός  cross-eyed                                          слеп                   слеп 
Γκάζι                   gas                                                      гас                      гас 
Γκάζι                   gas                                                     плин                    плин 
Γκαράζ                garage                                               гаража               гаража 
Γκαρσόνι            waiter                                                 келнер                 келнер 
Γκέμι, ηνίο         bridle, rein                                           узда                     узда  
Γκρίζος                grey                                                   сив                      сив 
Γκρίνια, δυσαρέσκεια grizzling, whining, snivel    незадоволство  незадовољство 
Γκρινιάρης         sniveller                                            зајадлив               незадовољник 
Γλάστρα             flower-pot                                           саксија                 саксија 
Γλείφω               lick, suck                                            лижам                  лизати 
Γλείφω             lick, suck                                              оближувам          облизати  
Γλείψιμο             licking, lapping                                   лижење               лизање 
Γλέντι                 merriment, feast, fun                         забава                забава 
Γλέντι                 merriment, feast, fun                         веселба              весеље 
Γλεντώ               have fun, revel, have a good time    се веселам         веселити 
Γλεντώ, εορτάζω  have fun, revel, have a good time   празнувам         празновати 
Γλίστρημα         slip, slide, glide                                  лизгање               клизање 
Γλιστρώ             slip, slide, glide, scud                        лизгам                  клизати 
Γλόμπος             bulb                                                    глобус               глобус 
Γλύκα                sweetness, docility, kindliness          слад, благост    слатко 
Γλυκαίνω           sweeten, make sweet                        засладувам       засладити 
Γλυκερίνη          glycerine                                             глицерин           глицерин 
Γλύκισμα           pastry, cake                                       слатка                 слатко 
Γλυκόζη             glucose, dextrose                              гликоза               гликоза 
Γλυκύς, γλυκός  sweet                                                 сладок                 сладак 
Γλυκύτητα         sweetness, mildness, amenity           нежност              нежност 
Γλύπτης             sculptor                                             вајар                   вајар 
Γλύπτης            sculptor                                              скулптор            скулптор 
Γλυπτική           sculpture                                             скулптура          скулптура 
Γλυπτός             sculpted, sculptural                           извајан               извајан, вајан 
Γλυτώνω, σώζω   save, rescue, escape, deliver        спасувам           спасити 
Γλυφός              brackish, briny                                   солен                  слан 
Γλώσσα             language, parlance                            јазик                   језик 
Γλωσσικός         lingual, linguistic                                јазичен               језични 
Γλωσσολογία    linguistics, philology                           лингвистика       лингвистика 
Γλωσσολόγος   linguist, philologist                             лингвист            лингвиста 
Γνάθος              jawbone                                             вилица               вилица 
Γνάθος              jawbone                                             челуст               чељуст 
Γνησιότητα       authenticity, genuiness                       автентичност     аутентичност 
Γνησιότητα       authenticity, genuiness                       вистинитост     правоважност 
Γνώμη              opinion, view, mind                             мислење, мнение  мишљење 
Γνωρίζω           know, recognize                                  познавам             познати 
Γνωρίζω           know, recognize                                 знам                    знати 
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Γνωριμία          aquaintance                                        познанство         познанство 
Γνώριμος         familiar                                                познат                познат 
Γνώση              knowledge                                          познавање         познавање 
Γνώση              knowledge                                          знаење              знање 
Γνωστοποιώ, πληροφορώ notify, inform                   известувам         известити  
Γνωστός, γνώριμος  known, noted                              познат                 познат 
Γόης (μάγος)     magician, wizard                               волшебник         чаробњак 
Γόησσα (μάγισσα) enchantrees                                  волшебничка    чаробница 
Γοητεία             charm, fascination, spell                     шарм                  шарм, чар 
Γοητεία, μαγεία  charm, fascination, spell                    магија                магија 
Γοητευτικός      charming, fascinating, enchanting      шармантен        шармантан 
Γοητεύω            charm, enchant, bewitch, ravish        шармирам          шармирати 
Γόητρο              prestige                                               углед                  углед 
Γόητρο              prestige                                               престиж             престиж 
Γόμα                  gum, rubber                                        гума                   гума 
Γονατίζω            kneel, fall on one’s knees                  коленичам         клечати 
Γονάτισμα          kneeling, genuflection                        клечење             клечање 
Γονατιστός         on one’s knees                                   клекнат             поклекнут 
Γόνατo               knee                                                    колено              колено 
Γόνδολα            gondola                                              гондола              гондола 
Γονέας               parent, progenitor                              родител              родитељ 
Γονείς               parents                                                родители           родитељи 
Γονιμοποίηση    insemination, fertilization                   оплодување       оплођење 
Γονιμοποιώ         inseminate, fertilize                         оплодувам         оплодити 
Γόνιμος             fertile, prolific, fruitful                          плоден              плодан 
Γονιμότητα         fertility, fecundity                                плодност           плодност 
Γόνος                 desendant, clild                                 потомок             потомак 
Γοργόνα             water-nymph, mermaid                     сирена               сирена 
Γοργός               swift, quick, fast                                 брз                      брз 
Γορίλας              gorilla                                                 горило               горила 
Γούνα               fur                                                       кожа                   кожа 
Γουναράς         furrier                                                  кожар                 крзнар 
Γουρούνι           pig                                                      свиња                свиња 
Γουρούνι μικρό  pig                                                     прасе                 прасе 
Γούστο              taste                                                   вкус                   укус 
Γοφός               hip, haunch                                         бедро                 бок 
Γράμμα (επιστολή) letter                                             писмо                писмо 
Γράμμα Αλφαβήτου, οξεία  letter of the Alphabet       буква                  буква 
Γραμμάριο        gram                                                   грам                    грам 
Γραμματέας      secretary                                            секретар            секретар 
Γραμματεία       secretariat                                          секретаријат      секретериат 
Γραμματική       grammar                                            граматика          граматика 
Γραμματόσημο  stamp                                                поштенска марка    поштанска марка 
Γραμμή              line                                                    линија                линија 
Γραμμή              line                                                    ред                      ред 
Γραμμικός         linear                                                 линеарен            линијси 
Γραμμόφωνο    gramophone                                       грамофон          грамофон 
Γρανίτης           granite                                                 гранит                гранит 
Γραπτός           written, in writing                                 писмен                писани 
Γραφέας          clerk                                                     писател             писар 
Γραφείο            bureau                                                биро                   биро 
Γραφείο            clerical office                                     канцеларија        канцеларија 
Γραφειοκράτης bureaucrat                                         бирократ             бирократа 
Γραφειοκρατία  bureaucracy                                      бирократија        бирократиа 
Γραφειοκρατικός  bureaucratic                                   бирократски        бирократски 
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Γραφή               writing, penmanship, script               писање, пишување   писање 
Γραφικός, γραπτός (επίθ.) writing, clerical, white-collar    пишан         писмен  
Γραφικός (του γραφείου) clerical, writing              канцелариски   канцеларјиски 
Γραφίτης           graphite                                             графит                графит 
Γραφομηχανή    typewriter                                     машина за пишување  писаћа машина 
Γράφω               write                                                 пишувам                писати 
Γράψιμο            writing                                                писмо                   писмо 
Γράψιμο            writing                                                пишување            писање 
Γράψιμο            handwriting, hand                              ракопис                 рукопис 
Γρήγορα           quickly, swiftly, rapidly, fast              брзо                      брзо 
Γρηγοράδα       quickness, swiftness                         брзина                 брзина 
Γρήγορος          quick, swift, rapid, fast, speed          брз                       брз 
Γιαγιά, γριά γυναίκα   grandmother, old woman       баба                       баба 
Γρίππη               flu, influenza                                    грип                     грип 
Γρίφος               enigma, puzzle, riddle                      загатка                загонетка 
Γρίφος, αίνιγμα     enigma, puzzle, riddle                  гатанка                гатка 
Γρονθοκοπώ     strike with one’s fist, punch             боксувам             боксовати 
Γυαλάδα            shine, gloss, glaze, lustre                блесок                блесак 
Γυαλί                 glass                                                 стакло                стакло 
Γυάλινος            glass, glassy, glazed                       стаклен               стаклен 
Γυάλισμα, λάμψη  polishing, glossing, shine             блескање           блештање 
Γυαλιστερός       shiny, glossy, shining                      блескав             блистав 
Γυλιός                knapsack, pack                               ранец                 ранац 
Γυμνάζω             train, exercise, practice, school     вежбам                вежбати 
Γυμνάζω           train, coach                                      тренирам             тренирати 
Γύμναση             drill, exercise, practice                    вежба                 вежбање 
Γυμνασιάρχης    head master                       директор на гимназија    директор гимназије 
Γυμνάσιο            secondary/high school                   гимназија            гимназија 
Γυμνασιόπαιδο   high school boy                             гимназијалец      гимназијалац 
Γυμναστήριο       gymnasium, drill hall                      вежбална             вежбаона 
Γυμναστής          gymnast                                         гимнастичар       гимнастичар 
Γυμναστική         gymnastics, gym, exercises           гимнастика          гимнастика 
Γυμναστική        physical training                            фискултура          фискултура 
Γυμνισμός           nudism, naturism                          нудизам               нудизам 
Γυμνιστής            nudist, naturist                              нудист                 нудиста 
Γυμνός                nude, naked, bare, gaunt               гол                       го 
Γύμνωση, γυμνότητα  stripping, undressing            оголување            оголеност 
Γυναίκα              woman                                            жена                    жена 
Γυναικάδελφος   brother-in-law                                  шура                    шура 
Γυναικείος           feminine, womanly                         женски                 женски 
Γυναικολογία      gynaecology                                    гинекологија       гинекологија 
Γυναικολόγος     gynaecologist                                 гинеколог             гинеколог 
Γυρισμός          return, way back, coming back       враќање               повратак 
Γυρολόγος          pedlar, hawker                               уличен продавач   улични продавач 
Γύρος                  round                                             круг                      круг 
Γύρω                   round, around, about                    околу                    около 
Γύρω                   round, around, about                    наоколу                наоколо 
Γύφτισσα (τσιγγάνα) gipsy woman                           циганка                циганка 
Γύφτος (τσιγγάνος) gipsy, gypsy                              циганин                циганин 
Γύψινος              (of) plaster                                      гипсен                 гипсан 
Γύψος                 plaster                                            гипс                      гипс 
Γωνία                  angle                                             агол                      угао 
Δάγκωμα            bite, biting                                      грис                      угриз 
Δαίδαλος            labyrinth                                         лабиринт            лабиринт 
Δαιδαλώδης       labyrinthine, mazy                          лабиринтски      лабиринтан 



110 

 

Δαίμονας            daemon, demon, devil                   демон                 демон 
Δαιμονικός         daemonical, diabolical                    демонски           демонски 
Δαιμονικός         daemonical, diabolical                   сатански             сатански 
Δάκρυ                 tear, teardrop                                солза                  суза 
Δάκρυσμα          tearing                                            солзење             сузење 
Δακτυλήθρα       thimble                                           напрсток              напрстак 
Δακτυλίδι, δακτύλιος, κρίκος  ring                            прстен                  прстен 
Δάκτυλο (δάχτυλο) finger                                         прст                      прст 
Δακτυλογράφηση   typing                                       дактилографија    дактилографија 
Δακτυλογράφος     typist                                         дактилограф        дактилограф 
Δακτυλογράφος, η     typist                              машинист, дактилограф   дактилогpафкиња 
Δακτυλοσκοπία   dactyloscopy                                дактилоскопија     дактилоскопија 
Δαμάζω           discipline, bring to heel                    скротувам             укротити                
Δαμάζω            discipline, bring to heel                   снирувам               смирити      
Δαμασκηνιά       plum-tree                                       слива                     шљива 
Δαμάσκηνο        plum, prune                                   слива                  шљива 
Δαμαστής           tamer                                            скротител            укротитељ 
Δανέζικος            Danish                                         Дански                  Дански 
Δανείζω              lend, loan                                      давам на заем    позајмити 
Δάνειο                loan                                              заем                   зајам 
Δάνειο                loan                                              кредит                кредит 
Δανία                   Denmark                                     Данска                Данска 
Δαπάνη              expense, expenditure, charge      расход              расход 
Δαπάνη              expense, expenditure, charge      трошок              трошак 
Δαπανηρός, ακριβός  expensive, costly                  скап                   скуп 
Δαπανώ              spend, expend                             трошам             трошити 
Δάπεδο               floor, ground                                 под                    под 
Δασάρχης           chief forester, forest ranger         шумар                шумар 
Δασικός               forest(al)                                      шумски              шумски 
Δασκάλα             schoolmistress, female teacher   учителка           учитељица 
Δασκάλεμα          teaching, coaching                      подучување      поучавање 
Δάσκαλος            teacher, tutor, instructor             учител                учитељ 
Δασμός, φόρος   duty, tariff                                   данок                  данак 
Δασοκομία           forestry                                      шумарство         шумарство 
Δασονόμος         forester, fosest guard                шумарски инженер    шумарски правник 
Δάσος                  forest, wood                               шума                   шума 
Δάσος, όρος       forest, wood                                 гора                     гора 
Δασοφύλακας     forest guard, wood(s)man          шумар (чувар)    шумски чувар 
Δαχτυλίδι             ring                                             прстен                прстен 
Δέηση, ικεσία      prayer                                          молитва             молитва 
Δείγμα, δοκιμή     trial, test, sample                        проба                проба 
Δείγμα                 model, sample, specimen, pattern  образец         образац 
Δείκτης                 index, indicator, gauge               показалец          показивац 
Δείκτης                 index, price index                        индех                индех 
Δειλία                  shyness, timidity, diffidence          бојазливост     плашљивост 
Δειλιάζω             wince                                            се плашам          плашити се 
Δείλιασμα            wincing                                        плашливост       плашљивост 
Δειλός                 fearful, timorous, timid, coward   плашлив             плашљивац 
Δειλός                 fearful, timorous, timid, coward    страшлив          плашљивац 
Δεινοπαθώ          suffer                                             страдам            страдати 
Δεινός, ικανός    keen, stiff, masterly                     способен            способан 
Δεινόσαυρος       dinosaur                                       диносаурус        диносаур 
Δείξιμο                  pointing, showing, manifestation   покажување     показивање 
Δείπνο                 dinner, supper                              вечера               вечера 
Δειπνώ                 sup, have supper                        вечерам             вечерати 
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Δεισιδαίμονας      superstitious                                суеверен            сујеверно 
Δεισιδαιμονία       superstition                                  суеверие             сујеверност 
Δείχνω                  show, manifest                           покажувам          показати 
Δέκα                     ten                                              десет                    десет 
Δεκάδα                 ten                                              десетка              десетица, десетина 
Δεκάδα                 ten                                               декада               декада 
Δεκαδικός            decimal                                        десетен               десетни 
Δεκαδικός (π.χ. αριθμός) decimal                          децимален број      децималан 
Δεκαεννέα           nineteen                                       деветнаесет         деветнаест 
Δεκαέξι                 sixteen                                        шеснаесет            шеснаест 
Δεκαετία            decade                                          децении                деценија 
Δεκάζω, δωροδοκώ    bribe                                     поткопувам         поткупити 
Δεκαημερία        ten day period                               десет дена   (период од) десет дана 
Δεκάλιτρο         deciliter                                           децилитар         децилитар  
Δεκαοκτώ           eighteen                                        осумнаесет         осамнаест 
Δεκαπέντε            fifteen                                          петнаесет            петнаест 
Δεκατέσσερα      fourteen                                        четиринаесет      четрнаест 
Δεκατρία               thirteen                                       тринаесет            тринаест 
Δεκέμβριος         December                                    Декември             Децембар 
Δέκτης                  receiver                                      приемник             приемалац 
Δεκτικός              receiving, reception                     приемлив             прихватљив 
Δεκτός, επιτρεπτός   acceptable, agreed, agreeable   допуштен        допуштан  
Δελεάζω             tempt, lure, seduce                      примамувам        намамити 
Δελεαστικός      tempting, alluring, seductive          примамлив          привлачан 
Δελτάριον            card, postcard                              картичка            карта 
Δελτίο                   bulletin, report, card                    билет                  билтен 
Δελφίνι                 dolphin                                         делфин               делфин 
Δέμα                     parcel                                          пакет                   пакет 
Δεμάτι                  sheaf                                            сноп                     сноп 
Δεν                       not                                               не                         не 
Δένδρο                tree, wood                                     дрво                     дрво 
Δενδροκομία       arboriculture                                 овоштарство      овошарство 
Δενδρολίβανο     rosemary                                      рузмарин             рузмарин 
Δενδροστοιχία, δρόμος ανάμεσα σε δένδρα  alley  алеја                   алеја 
Δενδροφυτεύω   plant trees                                     садам дрво         садити младице 
Δένω                   bind, tie, clasp                              врзувам               везати, увезати 
Δένω                   bind, tie, clasp                              преврзувам         превити 
Δεξαμενή             tank, reservoir                              резервоар           резервоар 
Δεξαμενή             tank, reservoir                              цистерна             цистерна 
Δεξιά                    right                                              надесно              десно, удесно 
Δεξιός                  right, right-hand                            десен                   десни 
Δεξιοτέχνης         skilful, master hand, gifted           мајстор                мајстор 
Δεξιότητα             skilfulness, expertness, dexterity  мајсторство       мајсторство  
Δεξίωση               reception                                      прием                  пријем 
Δέρας, δέρμα      skin, hide                                      кожа                    кожа  
Δερμάτινος          leather                                          кожен                  кожин 
Δερματίτιδα         dermatitis                                     дерматит            дерматитис 
Δερματολόγος     dermatologist                               дерматолог        дерматолог 
Δέρνω                  beat, thrash                                удирам               ударати 
Δέσιμο                tying, fastening                             врзување           везивање, везање 
Δεσμά                  bonds, chains, irons                    окови                  окови 
Δεσμεύω            bind, lock up, tie up                      обврзувам         обавезивати 
Δεσμεύω            bind, lock up, tie up                      ангажирам        ангажовати 
Δέσμη, δέμα       packet, beam                               пакет                 пакет 
Δεσμός                bond, tie, affiliation                      врска, врвка        веза 
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Δεσμώτης            prisoner                                       затвореник         затвореник 
Δεσπόζω              dominate, override                     господарам        господарити 
Δεσποινίδα          Miss, young lady                         госпоѓица          госпођица 
Δεσποτεία, κυριαρχία   despotism, tyranny           господарење   господство 
Δεσπότης, κυρίαρχος  despot, tyrant                      господар           господар 
Δεσποτισμός       despotism, tyranny                      деспотизам       деспотизам 
Δευτέρα               Monday                                       понеделник       понедељак 
Δευτεροβάθμιος   secondary                                   вторестепен      другостепен 
Δευτερόλεπτο      second                                        секунда              секунда 
Δέχομαι               accept, be receptive to                примам              примити 
Δηλαδή                namely, that is                             значи                  значи 
Δηλητήριο            poison, venom                            отров                   отров 
Δηλώνω              declare, profess, state                 објавувам             објавити, пријавити 
Δηλώνω             declare                                         декларирам          декларисати 
Δήλωση               declaration                                   објава                  објава 
Δήλωση               declaration                                   изјава                  изјава, пријава 
Δήλωση, διακήρυξη, κήρυξη   declaration               декларација         декларација 
Δήλωση, διακήρυξη, κήρυξη   declaration               декларација         декларисање 
Δημαρχείο           town hall                                      општина                општина 
Δήμαρχος            mayor                                          градоначалник     градонашелник 
Δήμαρχος, αρχηγός  mayor                                     кмет                    кмет 
Δήμευση              confiscation, seizure                   конфискација     конфискација 
Δημεύω                confiscate                                   конфискувам      конфисковати 
Δημιούργημα     creature, creation, handiwork        творба                створење, дело 
Δημιουργία        creation, formation                        творештво          стварање, креација 
Δημιουργικός     creative, seminal                          творечки           стваралачки, креативни  
Δημιουργός       creator                                           творец                 стваралац, креатор  
Δημιουργός, συγγραφέας  creator, author              автор                   аутор 
Δημιουργώ        create, make, form                        творам                 стварати, креирати 
Δημοκράτης        democrat, republican                   демократ             демократ 
Δημοκρατία         democracy, republic                    демократија          демократија 
Δημοκρατία         democracy, republic                     република            република 
Δημοκρατικοποίηση  democratization                    демократизација   демократизација 
Δημοκρατικοποιώ  democratize                             демократизирам   демократизовати 
Δημοκρατικός     democratic, republican                 демократски        демократски 
Δημοπρασία        auction                                        лицитација           лицитација 
Δήμος                  municipality                                  општина              општина 
Δήμος (λαός)       people                                          народ                  народ  
Δημόσια, δημοσίως  in public                                  јавно                     јавно 
Δημοσίευμα         publication                                   публикација         публикација 
Δημοσιεύω            publish, issue, bring out             публикувам         публикувати 
Δημοσιεύω            publish, issue, bring out             објавувам          објавити 
Δημόσιο               the state, the government            држава              државни 
Δημοσιογραφία    journalism                                   новинарство      новинарство 
Δημοσιογράφος   journalist                                      новинар             новинар 
Δημοσιογράφος   journalist                                     журналист            журналиста 
Δημόσιος              public, state, government          општествен          општински 
Δημοσιότητα         publicity                                      јавност                  јавност 
Δημοτικός             municipal                                    општински           општински, народни 
Δημοτικότητα       popularity                                    популарност        популарност 
Δημοτολόγιο        municipal roll                               регистар за каса     регистрација 
Δημοφιλής            popular                                       популарен          популаран 
Δημοψήφισμα       plebiscite, referendum               референдум      референдум 
Δημοψήφισμα       plebiscite, referendum               плебисцит          плебисцит 
Δηνάριο                denarius                                     динар                  динар 
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Δια                         for                                             за                        за, за да 
Διαβάζω                read                                          читам, се учам   читати, прочитати 
Διαβαθμίζω           scale, grade, graduate              степенувам         степеновати 
Διαβάθμιση           gradation, grading, graduation   степенување      степеновање 
Διαβαίνω             pass by/through, go across/over  минувам            минути 
Διαβάλλω              insinuate                                   клеветам           клеветати 
Διάβασμα             reading, study, perusal               читање               читање 
Διαβατήριο           passport                                      пасош                пасош 
Διαβατικός           transient, transitory                     претходен        преходан 
Διαβεβαιώνω      assure, warrant                           уверувам           уверавати 
Διαβεβαίωση       assurance                                   уверение           уверавање 
Διάβημα               step, representation                    постапка            поступак 
Διαβήτης (Iατρική) diabetes                                    дијабетес          диабетис 
Διαβητικός           diabetic                                       дијабетичен       диабетичан 
Διαβίβαση            transmission, forwarding            предавање         пренос 
Διαβίωση             life, way of living                         преживување    живот 
Διαβλέπω       predict, foresee                              предвидувам      предвидети 
Διαβολάκι            little devil                                     ѓаволче              ђаволчић 
Διαβολέας          slanderer, back-biter                    клеветник           клеветник 
Διαβολή               calumny, insinuation                   клевета             клевета 
Διάβολος            daemon, demon, devil                 ѓавол                  ђаво 
Διάγγελμα, διακήρυξη  proclamation, message     прокламација   прокламација 
Διάγνωση            diagnosis                                     дијагноза           диагноза 
Διάγνωση            diagnosis                                     дијагноза           дијагноза 
Διαγνωστικός     diagnostic                                      дијагностичен   диагностички 
Διάγραμμα          diagram, graph, scheme, chart    дијаграм             диаграм 
Διάγραμμα          diagram, graph, scheme             цртеж                 план 
Διαγραφή            cancellation deletion, erasure     бришање            брисање 
Διαγραφή            cancellation deletion, erasure     прецртување     прецртавање 
Διαφράφω            cancel, write off                         прецртувам        прецртати 
Διαγωγή              behaviour                                    поведение          понашање 
Διαγωγή              behaviour                                    држење               држање 
Διαγώνιος            diagonal                                      дијагонален        диагонални 
Διαγώνιος (Γεωμ.) diagonal                                    дијагонала           дијагонала 
Διαγώνισμα         competition, examination            конкурс               конкурс 
Διαγώνισμα         competition, examination            писмен испит     испит 
Διαδέχομαι          succed, come after                     наследувам         следити 
Διαδηλώνω         demonstrate                                демонстрирам     демонстрирати 
Διαδήλωση          demonstration                             демонстрација   демонстрација 
Διαδηλωτής         demonstrator                              демонстрант         демонстрант 
Διαδίδω               spread, diffuse, propagate         распространувам  распрострити 
Διαδοχή               succession, sequence               наследување       следовање 
Διαδοχικός           successive, repeated                последователен   следовани 
Διάδοχος             successor, heir                           наследник            следоеник 
Διαδραματίζω     play, happen, come about          разигрувам           одиграти 
Διαδρομή, σειρά μαθημάτων  cource, passage, stage   курс               курс 
Διαδρομή, δρομολόγιο  cource, passage, stage   маршрута              маршрута 
Διάδρομος           corridor, passage                      коридор                  коридор 
Διάδρομος           corridor, passage                      кулоар                     кулоари 
Διαζευγνύω        divorce, separate                        разведувам           растављати 
Διάζευξη, χωρισμός   divorce, separation              разидување           разилажење 
Διαζύγιο               divorce                                       развод                  растава 
Διάθεση               disposition, arrangement            расположение     расположење 
Διαθέσιμος           available                                    расположлив       расположив 
Διαθεσιμότητα     availability                                    расположение     расположивост 
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Διαθέτω                disposе                                      располагам         располагати 
Διαθήκη, υπόσχεση  will, testament                      завет                     завет, завештавање 
Διαίρεση              division                                       делење                делење 
Διαιρέτης             divisor, measure                         делител               делитељ 
Διαιρετός             divisible                                      делен                   дељив 
Διαιρώ                  divide, partition, split                  делам                   делити 
Διαιρώ                  divide, partition, split                  разделувам         разделити 
Διαισθάνομαι       sense, foresee, forebode           претчувствувам  предосећати 
Διαίσθηση             intuition, instinct, flair                претчувство        предосећај 
Δίαιτα                   regime, diet, regimen                 диета                    дијета 
Δίαιτα (καθεστώς) regime, diet, regimen                режим                  режим 
Διαιτησία              arbitration                                   судење                 изборни суд 
Διαιτησία             arbitration                                    арбитража           арбитража 
Διαιτητής             arbitrator, referee                        арбитер                арбитар 
Διαιτητής              arbitrator, referee                       судија                    судац 
Διακαίω              burn, be on fire                            распалувам          распалити 
Διάκενο, κενό   vacuum, void, blank                     празнина                празнина 
Διάκενος, κενός, άδειος empty, vacant, void, blank  празен                  празан 
Διαιωνίζω            perpetuate                              овековечувам    оджавати се кроз векове 
Διαιώνιση            perpetuation                              овековечување    вековно одржане 
Διακανονίζω         settle, adjust, arrange              уредувам              уредити, средити 
Διακανονισμός     settlement, adjustment             уредување           уређивање 
Διακήρυξη            proclamation, declaration        прокламација        прокламација 
Διακήρυξη           proclamation, declaration          објава, објавување  објава 
Διακηρύττω         declare, assert, protest              прокламирам       прокламовати 
Διακηρύττω         declare, assert, protest              објавувам             објавити 
Διακινδυνεύω      endanger, risk, jeopardize         ризикувам            ризиковати 
Διακλάδωση        fork, branch, ramification          разгранување      разграњавање 
Διακοίνωση (Πολιτική)  note                                 нота                       нота 
Διακομιδή            transport                                    пренос                  преношење 
Διακομίζω           transmit, convey                        пренесувам          пренети 
Διακομίζω, μετακινώ    transmit, convey              преместувам       преместити 
Διακονεύω          beg                                             просам                просити 
Διακονιά             begging                                      просење               просјачење 
Διακονιάρης        beggar                                        просјак                 просјак 
Διακοπή              break, pause, intermission         прекин, прекинување   прекид 
Διακόπτης           switch, breaker                          прекинувач           прекидач 
Διακόπτω           interrupt, break off/down/up/with  прекинувам         прекидати 
Διακόσιοι             two hundred                               двесте                  двеста 
Διακόσμηση        decoration                                  украшување         украшавање 
Διακόσμηση        decoration                                 декорација            декорација 
Διακόσμηση, στολίδι   decoration                          украс                     украс 
Διακοσμητής        decorator                                  декоратер, декоратор   декоратер 
Διακοσμητικός     decorative, ornamental             декоративен        декоративан 
Διακοσμητικός     decorative, ornamental             украсен                 декоративан 
Διακοσμώ             decorate, dress                        украсувам             украсити 
Διακοσμώ             decorate, dress                        декорирам            декорисати 
Διακρίνω              distinguish, discern                    разликувам          разликовати 
Διάκριση              distinction, differentiation            разликување       разликовање 
Διάκριση             distinction, differentiation            распознавање       распознавање 
Διάκριση           discrimination                                дискриминација   дискриминација 
Διακυβερνώ         govern                                        управувам          управљати 
Διακυβερνώ         govern                                        владеам              владати 
Διακυβεύω          stake, risk, gamble                       ризикувам          рискирати 
Διακύμανση        variation, range                            варирање           варирање 
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Διακωμώδηση     lampoon, send up, mock, parody  исмевање        исмејавање 
Διαλαλώ, διακηρύττω    cry, give away               разгласувам       разгласити 
Διάλεγμα            choosing, selection,  choice          одбирање          изабраност 
Διαλέγομαι, συνομιλώ talk, speak (to/with)             разговарам         разговарати 
Διαλέγω              choose, select, pick                     избирам               изабрати 
Διαλέγω              choose, select, pick                    одбирам               одабрати 
Διάλειμμα         interval                                           интервал             интервал 
Διαλεκτική           dialectics                                     дијалектика         диалектика 
Διαλεκτικός         dialectical                                   дијалектичен        диалектичан 
Διάλεκτος           dialect, idiom                               дијалект                 диалект 
Διάλεκτος           dialect, idiom                              наречје                  наречје 
Διαλεκτός           choice, select                              одбран, избран    одабран 
Διάλεξη               lecture, talk                                 лекција                  лекција 
Διαλλαγή (συμβιβασμός) reconciliation                 компромис            компромис 
Διαλλακτικός      conciliatory                                  компромисен         компромисан 
Διαλλακτικός      conciliatory                                  помирлив              споразуман 
Διαλογή              selection, picking, sorting out     одбирање               одабир 
Διαλογή              selection, picking, sorting out     сортирање             сортирање 
Διαλογίζομαι       meditate, reflect                         размислувам        размишљати 
Διάλογος            dialogue, colloquy                       дијалог                  диалог 
Διάλογος            dialogue, colloquy                       разговор               разговор 
Διάλυμα              solution                                       раствор                 раствор 
Διάλυση            dissolution, melting                      распаѓање             распад 
Διάλυση           dissolution, liquidation                   растопување        распуштање 
Διαλυτότητα       solibility                                        расворливост       расвореност 
Διαλύω              dissolve, melt away                      растворам            растварати 
Διαλύω             dissolve, melt away                      распуштам            распуштити 
Διαλύω             dissolve, melt away                      распуштам             растопити 
Διαμάντι             diamond                                       дијамант                дијамант 
Διαμαρτυρία      protest                                          протест                  протест 
Διαμαρτύρομαι  protest, object                              протестирам         протестовати 
Διαμαρτυρόμενος protestant                                  протестант            протестант 
Διαμάχη, διαφωνία      strife, conflict, contention   раздор                  раздор 
Διαμάχη, σύγκρουση   strife, conflict, contention   спор                     спор, препирање 
Διαμάχομαι      quarrel, argue                                спорам                 спорити, препирати се 
Διαμελίζω          dismember, disrupt                       раздробувам         разделити 
Διαμένω            stay, live, reside                           живеам                   живети 
Διαμερίζω           divide, part, separate                  делам                      делити 
Διαμερίζω           divide, part, separate                 разделувам           разделити 
Διαμερίζω           divide, part, separate                 поделувам            поделити 
Διαμέρισμα        apartment, flat                             стан                       стан 
Διαμέρισμα         apartment, flat                           апартман               апартман 
Διάμεσος, μεσολαβητικός intermadiate                посреднички          посреднички 
Διάμετρος          diameter                                      дијаметар              диаметар 
Διαμορφώνω    form, mould, shape                      оформувам           формирати 
Διαμόρφωση     formation, configuration,             оформување         формирање 
Διαμφισβήτηση contestation, contention              оспорување           оспоравање 
Διαμφισβητώ    contest, dispute, gainsay            оспорувам              опорицати 
Διανέμω            distribute, dispense                     распределувам     разделити  
Διανέμω            distribute, serve out                     раздавам                делити 
Διανόημα, στοχασμός speculation, idea               размислување       размишлајање 
Διανόηση, διανόημα     intellect, speculation         интелект                интелект 
Διανόηση            thinking, thought                         мислење                мишљење 
Διανοητικός       mental, intellectual                       интелектуален      интелектуалан 
Διάνοια              intellect, mind, genious                 разум, ум               разум 
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Διανοίγω           open up, cut                                 отворам, подотворам    отварати 
Διανομέας         distributor                                     дистрибутер           дистрибутер 
Διανομή (παράδοση) delivery                                доставка                додела 
Διανοούμαι        think, conceive, contemplate       размислувам          размишљати 
Διανυκτέρευση   staying overnight                        ноќно дежурство    преноћење 
Διανυκτερεύω   stay overnight                               преноќувам            преноћити 
Διάνυσμα           vector                                           вектор                    вектор 
Διαπάλη           struggle, fight,conflict                    борба                     борба      
Διαπερνώ, εισδύω  penetrate                               проникувам            проникнути 
Διαπιστευτήρια, πιστοποιητικά   credentials         акредитив              акредитив 
Διαπιστώνω     ascertain, discover, find out          потврдувам           уверити 
Διαπίστωση       ascertainment, discovery            констатација          констатација 
Διάπλαση          formation, shaping, moulding       оформување         формација 
Διαπλάσσω        form, fashion, mould, shape        оформувам            формирати 
Διάπλατα           wide open                                    широко отворено   отворено 
Διαπλατύνω        made/become wider                   раширувам            ширити 
Διαπνοή             transpiration                                дување                   дување 
Διαποτίζω, βρέχω  soak through, sink in               мокрам                   мокрити 
Διαπραγματεύομαι  negotiate, treat with                преговарам           преговарати 
Διαπραγμάτευση   negotiation, parley                    преговарање        преговор 
Διάπραξη, εκτέλεση  perpetration                          извршување          извршење 
Διαπρέπω         shine, distinguish                          одликувам            одликовати 
Διάπυρος, φλογερός   burning, ardent                    пламенен             пламен, пламенаст 
Διάρθρωση        articulation                                    артикулација        артикулација 
Διάρθρωση        articulation                                    конструирање       конструкција 
Διαρθρώνω       articulate                                       артикулирам         артикулисати 
Διάρκεια             duration, length, span                   времетраење        трајање, трајност 
Διαρκής              continuous, endless, ceaseless    траен                     трајан 
Διαρκής            continuous, endless, ceaseless    непрекинат             непрекидан      
Διαρκώ               last, continue, endure                    траам                    трајати 
Διαρπαγή, αρπαγή  looting, robbery, plundering     грабеж                   грабеж 
Διαρρυθμίζω      arrange, dispose                           регулирам             регулисати 
Διαρρυθμίζω      arrange, dispose                           уредувам              средити 
Διαρρύθμιση      arrangement, disposition               уредување           уреждане 
Διαρρύθμιση      arrangement, disposition               регулирање          регулисање 
Διασάφηση       elucidation, clarification                  изјаснување         објашњење 
Διάσειση            concussion                                    потрес                    потрес 
Διάσημος           nowned, famous, eminent             славен                   славан 
Διάσημος           nowned, famous, eminent             прочуен                  чувен 
Διάσημος          nowned, famous, eminent              значаен                  значајан, знаменит 
Διασημότητα, αξιοθέατο   fame, renown, celebrity    знаменитост        знаменитост 
Διασίδι, βάση, αρχή   warp                                       основа                    основа 
Διασκεδάζω       dispel, laugh away, entertain         се забавувам         забављати 
Διασκέδαση       dispelling, entertainment                 забавување            забава 
Διασκεδαστικός  amusing, diverting                         забавен                  забаван 
Διασκελίζω         stride over, straddle                       прекачувам           прекорашити 
Διασκελισμός     stride                                              прекачување         прекорачење 
Διασκευή           adaptation, arrangement                 преработка           прерада 
Διάσκεψη           conference, meeting                      конференција       конференција 
Διασπάθιση, σπατάλη prodigality, profligacy           расипништво         расипност 
Διάσπαση          split, fragmentation                        пробивање             пробијање 
Διασπώ, μοιράζω, δίνω   split, disrupt, break through   разделувам        разделити 
Διασπώ, χωρίζω    split, disrupt, break through      одделувам            одељивати, оделити 
Διασταλτικότητα  dilatability, expansiveness           растегливост         растезљивост 
Διάσταση            divergence, dissent, discord          разделување         удаљеност 
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Διάσταση, διαχωρισμός  divergence, dissent, discord  оддалечување  одељивање 
Διάσταση, κλίμακα extent, dimension, measurement   рамер                 размер 
Διασταυρώνω     cross, intersect, meet                   крстосувам            укрстати 
Διασταύρωση     crossing, intersection                    раскрсница            раскрсница 
Διασταύρωση     crossing, intersection                  вкрстување, крстопат  укршање 
Διαστέλλω           expand                                         раширувам            раширити 
Διαστέλλω         expand                                          одделувам              оделити 
Διάστημα, διάλειμμα  interval, distance                  интервал                 интервал 
Διαστρεβλώνω   distort, twist, dend,warp                изопачувам           изопачити 
Διαστρεβλώνω    distort, twist, dend,warp              искривувам            изкривити 
Διαστροφή, διαστρέβλωση  perversion, twist, abnormality  изопачување    изопаченост 
Διάστροφος, διαστρεβλωμένος  abnormal              изопачен                 изопачен                 
Διάστροφος, κυρτός     abnormal                             искривен                 искривљен           
Διασύρω          malign, disparage, vilify                   црнам                      чрнети се 
Διασώζω             rescue, save, salvage                   спасувам               спасити 
Διάσωση            rescue, salvage, survival                спасување            спасавање 
Διαταγή, εντολή        order, command, direct          заповед                 заповед 
Διάταγμα            decree, edict, enactment               декрет, указ           декрет 
Διατάζω              order, command, direct                заповедувам         заповедати 
Διατακτικός        purview                                          заповедвики         заповедни 
Διάταξη             order, direction, instruction             распоредување    распорећивање  
Διατρέφω            nurish, feed                                  издржувам             издржувати 
Διατρέφω, στηρίζω        nurish, feed                       поддржувам          подржати 
Διατρέφω, στηρίζω        nurish, feed                       поддржувам          подржавати 
Διάτρηση            perforation, drilling, punching        пробивање           пробијање 
Διατροφή συζύγου   alimentation                             алиментација       алиментација 
Διατυπώνω      formulate, frame, put forward           формулирам       формулисати 
Διατύπωση       formulation, formula, wording          формулар            формулисање 
Διατύπωση, τυπικότητα  formulation, wording           формалност       формалност 
Διαύγεια            clarity, lucidity, clearness                 бистрост              бистрина 
Διαύγεια           clarity, lucidity                                    јасност                 јасноћа 
Διαφανής            transparent, diaphanous               провиден              провидан, прозиран 
Διαφεντεύω      champion, advocate, defend           заштитувам          заштитити    
Διαφέρω            differ, vary                                      се разликувам     разлиовати 
Διαφημίζω           advertise, promote, publicize        рекламирам         рекламирати 
Διαφημίζω, δημοσιεύω advertise, promote, publicize  разгласувам     разгласити 
Διαφήμιση         advertisement, publicity                    реклама                реклама 
Διαφήμιση         advertisement, promotion                 оглас                    оглас 
Διαφθείρω         corrupt, seduce, pervert                   корумпирам         корумпирати 
Διαφθορά, ακολασία  corruption, bribery, depravity    разврат              разврат 
Διαφορά           difference, odds, discrepancy             различност        различитост 
Διαφορά           difference, odds, discrepancy             разлика                разлика 
Διαφορετικά     differently, otherwise                          инаку                    иначе 
Διαφορετικός    different, disparate, diverse                различен              различит 
Διαφορετικός    different, disparate, diverse                друг                      другачији 
Διάφραγμα       diaphragm                                         дијафрагма           диафрагма 
Διαφυγή            escape, leakage                               бегство                 бекство 
Διαφυγή            escape, leakage                                избегнување       избављање 
Διαφύλαξη        preservation, safeguard, protection  чување                  чување 
Διαφωνώ           disagree, dissent, differ                    не се согласувам    не слагати се 
Διαφωτίζω         elucidate, illuminate, clear up           осветлувам         осветлити 
Διαφώτιση        elucidation, illumination, clearing up  осветлување      осветлење 
Διαχειρίζομαι     manage, handle, conduct                 раководам           руководити 
Διαχείριση        managing, handling, conduct             раководење        руковођење 
Διαχείριση, χειρισμός managing, handling, conduct  манипулирање    манипулација       
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Διαχειριστής     manager, administrator                      раководител      руководилац 
Διαχειριστής     manager, administrator                     управник             управник 
Διάχυση           diffusion, effusion                              разлевање           расипање 
Διάψευση          denial, disclaimer                             побивање           побијање 
Διβολίζω, οργώνω     hoe, plough                             преорувам         преоравати, преорати 
Διβολίζω, ανασκάπτω   hoe, plough                         прекопувам         прекопити 
Διγλωσσία        bilingualism                                       двојазичност        двојезичност 
Δίδαγμα            teaching, precept                              поука                    порука 
Διδακτικός        didactic, school, instructive               учебен                поучан 
Διδάκτορας      doctor                                                 доктор на науките   доктор 
Διδακτορία       doctorate                                           докторат               докторат 
Διδασκαλία       teaching, tuition, instruction              предавање           предавање 
Διδασκαλία, διδαχή teaching, tuition, instruction       учење                    учење 
Διδάσκαλος      teacher                                              учител                   учитељ 
Διδάσκω            teach, instruct                                  обучувам              учити  
Διδάσκω           teach, instruct                                    предавам            предати 
Διδαχή             learning, instruction                             учење                  учење  
Δίδυμος            twin                                                    близнаци             близанац 
Δίδυμος            twin                                                    двоен                  двојни 
Δίδυμος, ίδιος      twin                                                еднаков               једнак 
Δίδω, δίνω      -- give, pass, convey, let have            давам                 давати, дати 
Διεθνής             international, world                           меѓународен     међународин 
Διεθνής             international, world                        интернационален    интернационалан 
Διεθνοποίηση  internationalization              интернационализација  интернационализација 
Διεκδικώ, απαιτώ  claim, assert, vindicate                претендирам     претендовати 
Διένεξη, σύγκρουση  dispute, quarrel, controversy     спор                       спор 
Διενέργεια         conduct, holding, engagement         извршување         извршавање 
Διενεργώ           hold                                                  извршувам          извршити 
Διεξαγωγή       conduct, engagement                        водење                извоз 
Διέξοδος            outlet, channel, way out                   излез                   излез 
Διέπω (ρυθμίζω, κυβερνώ)   govern, rule, condition  управувам         управити 
Διερευνώ, εξετάζω   investigate, explore, probe       иследувам          изследити 
Διερευνώ, μελετώ   investigate, explore, probe         проучувам       проучити, проучавати 
Διερμηνέας        interpreter                                         преведувач       преводилац 
Διετής               biennial                                             двогодишен       двогодишњи 
Διευθετώ            arrange, settle, compose                 уредувам           уредити  
Διευθετώ           arrange, settle, compose                 подредувам       средити 
Διεύθυνση         direction, cource                               дирекција          дирекција 
Διεύθυνση         direction, cource, adress                  управа               управа 
Διεύθυνση         adress                                              адреса               адреса 
Διευθυντής        director                                             директор             директор 
Διευθύντρια      directress                                           директора          директорица 
Διευθύνω           direct, manage, lead                        управувам           управљати 
Διευθύνω           direct, manage, conduct                  раководам          руководити 
Διευκόλυνση    facilitation, accommodation              олеснување        олакшање 
Διευκρίνιση     explanation, clarification                    разјаснување     објашњење 
Διευρύνω          broaden, widen, expand                  раширувам          разширити 
Διήγημα             short story                                        повест                поветка 
Διήγημα             short story                                        новела               новела 
Δικάζω               judge, try                                          судам                  судити 
Δίκαιο                law                                                    право               право 
Δικαιοδοσία       jurisdiction                                        надлежност      судска надлежност 
Δικαιολογία       excuse, reason, pretext                    оправдување     оправдање 
Δικαιολογώ        justify, warrant                                 оправдувам        оправдати 
Δικαιολογώ       justify, warrant                                   извинувам          извинити 
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Δίκαιος              just, fair, equitable                            прав                    праведан 
Δικαιοσύνη        justice, fairness                                правда                 правда 
Δικαιοσύνη      justice                                                 правосудство        правосуће 
Δικαιούχος        beneficiary, payee                            којшто има право  ималац права 
Δικαίωμα          right                                                   право                   право 
Δικαιωματικός   rightful, legitimate, lawful                  правен                правни 
Δικαιωματικός   rightful, legitimate, lawful                  законски              законски 
Δικαιώνω          justify, warrant, acquit                       оправдувам        оправдати 
Δικαστήριο        law court, court                                 суд                       судница 
Δικαστής          judge, magistrate                               судија                  судац 
Δικέφαλος        two-headed                                       двоглав                двоглав 
Δίκη, έργο, πράξη  trial, suit, lawsuit                          дело                       дело 
Δίκη                  trial, suit, lawsuit                                процес                   процес 
Δικηγόρος        advocate, lawyer                               адвокат               адвокат 
Δίκλινος             twin-bedded                                     двокреветен         двокреветни 
Δικογραφία       brief                                                 судска преписка      судска преписка 
Δίκρανο (δικράνι) pitchfork, hayfork                          вила                    виле 
Δικτατορία        dictatorship                                        диктатура           диктатура 
Δικτατορικός     dictatorial                                          диктаторски        диктаторски 
Δικτάτωρ          dictator                                               диктатор             диктатор 
Δίκτυο               network                                             мрежа                 мрежа 
Δικτυωτός         net-like                                             мрежест               мрежаст 
Διμηνία              two-month period                             двомесечје          двомесечни 
Διμοιρία            platoon                                             вод                        вод 
Δίνω, δίδω      give, pass, convey, let have              давам                    давати 
Δίνω, παραδίδω give, pass, convey, let have          предавам             предати 
Διόδια                toll, turnpike                                    патарина             путарина 
Διοίκηση           administration                                 управување       управљање, команда 
Διοικητήριο       head-quarters                                   администрација     администрација 
Διοικητήριο       head-quarters                                  управа                    управа 
Διοικητής          governor                                           управител            управник 
Διοικητής          governor                                          администратор     комадант 
Διοικώ              manage, administer, direct, run       управувам           управљати 
Διοικώ              manage, administer, direct, run       владеам                 владати 
Διόλου              not at all                                            никако                   никако 
Διοξείδιο           dioxide                                              двооксид              диоксид 
Διόπτρα            dioptre                                               двоглед              двоглед 
Διορατικότητα, προνοησία perceptiveness, vision  далековидост      далновидност 
Διοργανώνω     organize                                          организирам        организирати 
Διοργάνωση    organization                                      организирање      организација 
Διοργανωτής   organizer                                           организатор        организатор 
Διορθώνω (επιδιορθώνω)  repair, fix, mend            поправам             поправити 
Διόρθωση, επιδιόρθωση correction, repairing, fixing  поправка             поправка 
Διόρθωση     correction, repairing, fixing                  поправање           поправљање 
Διόρθωση      correction, repairing, mending            корегирање         корекција 
Διορθωτής         repairer, restorer                              коректор              коректор 
Διορία                deadline, time, time-limit, period       рок                        рок 
Διότι                   for, because                                     затоа што             зато што 
Διορίζω              appoint, assign, nominate                назначувам         наместити 
Διπλασιάζω       double, duplicate                              удвојувам            удвостручити 
Διπλασιασμός   doubling                                           удвојување           удвостручавање 
Διπλάσιος          double, twofold, twice as                 двоен                   двоини, двојак 
Διπλάσιος          double, twofold, twice as                  удвоен                 удвосручен 
Διπλοπροσωπία  duplicity, double-dealing                 дволичност         дволичност 
Διπλότυπο, κουπόνι  tally, duplicate receipt               талон                  талон 
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Δίπλωμα             diploma, certificate                           диплома              диплома 
Διπλωμάτης       diplomat                                             дипломат            дипломата 
Διπλωματία        diplomacy                                          дипломатија       дипломатија 
Διπλωματούχος  certificated, qualified, graduate        дипломиран        дипломиран 
Διπλώνω, τυλίγω fold up, roll up, wrap up                 завиткам               завити     
Διπολικός           bipolar                                               двополов             двополан 
Διπρόσωπος     double/two-faced, devious                 дволичен             дволичан 
Δισέγγονος        great-grandson                                  правнук                праунук 
Δισεκατομμύριο  milliard, billion                                  милијарда            милијарда 
Δίσκος               disk, disc                                            послужавник       послужавник 
Δίσκος, τροχίσκος  disk                                                 диск                     диск 
Δισταγμός         hesitation, indecision                         колебање             оклевање 
Διστάζω             hesitate, vacillate, waver                   се колебам          оклевати 
Διστακτικός       hesitant, undecided                           колеблив              колебљив 
Δίστηλος            two-column                                        двостолбен         двостубни 
Διυλίζω              filter                                                   филтрирам            филтрирати  
Διυλιστήριο        refinery, distillery                                рафинерија           рафинерија 
Διφθερίτις          diphtheria                                         дифтерија               дифтерија 
Δίφθογγος        diphthong                                           дифтонг                 дифтонг 
Διφορούμενος   ambiguous, evasive                          двосмислен          двосмислен 
Διχάζω               divide, split, disunite                        разделувам на две     разделити 
Δίχρονος           two-year                                            двогодишен          двогодишњи 
Δίχως                 without                                             без                         без 
Δίψα                   thirst                                                жед                        жеђ 
Διψασμένος       thirsty                                               жеден                   жедан 
Διψώ                   be thirsty                                        жеден сум             бити жедан 
Διωγμός (δίωξη) persecution                                    гонење                  прогањање 
Διώκτης             persecutor, pursuer                         гонител                  прогнаник 
Διώρυγα            canal                                                канал                     канал 
Δόγμα                dogma, doctrine, rule, principle        догма                    догма 
Δοκάρι, δοκός  beam, joist,                                        греда                    греда 
Δοκησισοφία, αλαζονεία  imaginary wisdom              надменост          надменост 
Δοκησίσοφος, αλαζών  wiseacre, smart, Mr know all   надмен             надмен 
Δοκιμάζω           try, test                                             пробувам             пробати, опробати 
Δοκιμάζω, εξετάζω   try, test                                      испитувам           испитати 
Δοκιμασία, πείραμα   testing, proof, trial                     опит                     опит 
Δοκιμασία, εξέταση   testing, proof, trial, test              испитување         испит 
Δοκιμαστικός     test, trial, experimental                      пробен                  пробни 
Δοκιμή                test, testing, probation, trial              проба, пробување   проба 
Δοκίμιο              essay, treatise                                    есеј                      есеј 
Δοκώ, σκέπτομαι  think, suppose, believe, consider   мислам                мислити 
Δόλιος                wretched, poor, miserable                подол                    подао 
Δολιότητα          deceit, falseness, perfidy                  подлост                подмуклост 
Δολοπλόκος     scheming, intriguing, designing          интригант            интригант 
Δολοπλοκία      scheme, intrigue, machination            интрига               интрига 
Δολοφονία        murder, assassination, killing             убиство               убиство 
Δολοφονική επίθεση  assassination                           атентат                 атентат 
Δολοφόνος        murderer, assassin, killer                  убиец                  убица 
Δολοφόνος           assassin                                        атентатор             атентатор 
Δολοφονώ         murder, assassinate, kill                    убивам               убијати 
Δομή                 structure                                             структура            структура 
Δόντι                  tooth                                                  заб                      зув 
Δοντόπονος     toothache                                            забоболка           зубобоља 
Δόξα                  glory, fame, praise                             слава                   слава 
Δοξάζω              glorify, praise                                     славам                славити 
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Δοξάζω, εορτάζω  glorify, praise                                прославувам       прославити 
Δοξάρι                fiddlestick, bow                                  лак                       лук 
Δόση                  dose                                                   доза                     доза 
Δόση                  instalment, spice, portion                   рата                    рата 
Δόσιμο               giving                                                 давање                 давање 
Δουλεία             slavery, bondage                                ропство                ропство 
Δουλειά, εργασία work, ladour, job                             работа                   работа 
Δουλεμπορία    slave-trade                                       трговија со робје    трговина робљем 
Δουλευτής         sticker, keen worker, slogger             работник                радник 
Δουλεύω           work, be busy, labour                        служам                  пословати 
Δούλη, δούλα   slave, bondswoman                           слугинка            служанка, слушкиња 
Δουλικός            slavish, servile, subservient              ропски                  робовски 
Δούλος              slave, bondsman, thrall                      роб                       роб 
Δούλος              slave, bondsman, thrall                      слуга                    слуга 
Δουλώνω, υποδουλώνω enslave, make a slave of sb    поробувам       заробити 
Δούρειος           wooden, timbered                              дрвен                      дрвени 
Δοχείο               pot, vessel, container, dispenser       ваза                       ваза 
Δοχείο               pot, vessel, container, dispenser      сад                         суд 
Δράκαινα, δράκος   dragon                                       змеј                         змај, ала, аждаја 
Δράμα               drama, play                                       драма                    драма 
Δραματικά        dramatically                                       драматично            драматично 
Δραματολόγιο  repertory, repertoire                          репертоар (на театар)  репертоар  
Δραματουργία  play-writing                                        драматургија         драматичност 
Δραματουργός  play-writght, dramatist                      драматург             драматичар 
Δραπέτευση      escape, get-away                             бегство                  бег, бекство 
Δραπετεύω      escape, get away                               бегам                   бежати из затвора 
Δραπέτης         fugitive, runaway                               бегалец                 бегунац 
Δράση, ενέργεια    action, activity, operation             дејство                  дејство 
Δραστήριος       active, energetic                               активен                  активан 
Δραστήριος       active, energetic                               енергичен              енергичан 
Δραστηριότης   activity, energy                                 активност               активност 
Δραστηριότης   activity, energy                                   енергичност         енергичност 
Δράστης            perpetrator, culprit                            виновник               виновник 
Δραστικός         drastic, effective                                драстичен             драстичан 
Δρεπάνι, άρπη  scythe, sickle                                     срп                        срп, коса 
Δριμύτητα         sharpness, harshness, rigour             острина                 оштрина 
Δριμύτητα, σκληρότητα  harshness                             суровост              суровост  
Δρομέας            runner                                                тркач                     тркач 
Δρόμος              road, street, way                                улица                    улица 
Δρόμος              road, street, way                                пат                         пут 
Δροσάτος (δροσερός) cool, fresh                                свеж                      свеж 
Δρoσερότητα, δροσιά coolness, freshness                  свежина               свежина 
Δροσιά               coolness, freshness                          роса                       роса 
Δροσιά               coolness, freshness                           свежина               свежина 
Δροσίζω             cool, refresh                                      се освежувам      освежити 
Δροσιστικός     refreshιng                                             освежителен        освежавајући 
Δρυς                  oak                                                      даб                      дуб 
Δυάδα                double                                                двојка                    двојни 
Δύναμη              power, faculty, force, strength            сила                      сила 
Δύναμη              power, faculty, force, strength            моќ                        мођ 
Δύναμη, εξουσία, αρχή  power, faculty, force, strength  власт                власт 
Δυναμική           dynamics                                            динамика              динамика 
Δυναμικός          dynamic, energetic                            динамичен            динамичан 
Δυναμίτις           dynamite                                             динамит               динамит 
Δυναστεία          dynasty, rein                                       династија            династија 
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Δυναστεία, αρχοντιά  dynasty, rein                              господство         господство 
Δυναστεύω         oppress, tyrannize over                     владеам              владати 
Δυναστεύω         oppress, tyrannize over                     господарам         господарити 
Δυνατά, ισχυρά   strongly, forcefully, powerfully          силно                  силно 
Δυνατός              strong, hard, heavy, intense             силен                    силан 
Δυνατός              strong, hard, heavy, intense              возможен             моћан 
Δυνατός, υγιής   healthy, strong, intense                      здрав                   здрав 
Δυνατότητα       possibility, potential, capability           возможност          могућност 
Δύο                    two                                                      два                      два 
Δυσανάγνωστος  illegible, hard to read                        нечитлив              нечитљив 
Δυσανάλογος     disproportionate                                 несразмерен       несразмеран 
Δυσανασχετώ   be indignant                                         негодувам              негодовати 
Δυσαρέσκεια (δυσφορία) displeasure                          незадоволство    незадовољство 
Δυσαρεστημένος   displeased, dissatisfied                   незадоволен       незадовољан 
Δυσάρεστος       unpleasant, displeasing                      непријатен          непријатан 
Δυσαρεστώ, πικραίνω  displease, dissatisfy, offend      огорчувам            огорчити 
Δύση                   west                                                   запад                   запад 
Δύση                  west                                                     залез                   залез 
Δυσκινησία         slowness                                            тромавост            тромост 
Δυσκίνητος         sluggish, slow-moving                        тром                      тром 
Δυσκοιλιότητα   constipation                                           запек                  запеће 
Δυσκολία            difficulty, problem, trouble                  тешкотија            тешкођа 
Δύσκολος           difficult, tough, recalcitrant                 тежок                    тежак 
Δυσμένεια, κακή διάθεση  disfavor, disgrace              нерасположење      неразположење 
Δυσπιστία          mistrust, distrust, suspicion                 недоверба         недоверење 
Δυστύχημα (δυστυχία) misery, misfortune                    несреќа               несрећа 
Δυστυχής          unfortunate, unhappy                           несреќен            несрећан 
Δυσφήμηση       defamation, calumny                           клевета               клеветање 
Δυσφορία          discomfort, discontent                        незадоволство   незадовољство 
Δυσφορία, αποδοκιμασία  discomfort, dissatisfaction   негодување      негодување 
Δυτικός              west, westerly                                     западен              западни 
Δώδεκα             twelve                                                  дванаесет          дванаест 
Δωδέκατος        twelfth                                                  дванаесетти      дванаести 
Δώμα                resident, house, chamber                     дом                     дом 
Δώμα                resident, house, chamber                    куќа                    кућа 
Δωμάτιο            room, chamber                                   соба                    соба 
Δωρεάν            gratis, free                                            бесплатно         бесплатно 
Δωρητής           donator, giver                                      дарител              донатор 
Δωρίζω, χαρίζω   donate                                            подарувам           даривати 
Δωρίζω, χαρίζω  donate                                              подарувам          даровати 
Δώρο                gift, present, donation, bounty            дар, подарок       дар 
Δωροδοκία        bribery, corruption, graft                    поткуп                   поткупљивање 
Δωροδοκώ        bribery, corruption, graft                     поткупувам         подкупити 
Εάν                    if                                                         ако                      ако 
Εαυτός μου       oneself, myself                                    себе                   себе, сам 
Εβδομάδα         week                                                   седмица              седмица 
Εβδομαδιαίος     week                                                  седмичен            седмични 
Εβδομηκοστός  seventienth                                        седумдесетти       седамдесети 
Εβδομήντα       seventy                                                седумдесет         седамдесет 
Έβδομος          seventh                                                 седми                 седми 
Έβενος             ebonytree                                             абонос                ебан, ебен 
Εβραία             jewish woman                                      Евреијка              Јеврејка 
Εβραϊκός          Hebrew, Hebraic, Jewish                     еврејски             јврејски 
Εβραίος            Hebrew, Jew                                       евреин                 јевреј 
Έγγαμος          married                                                женет                   ожењен 
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Εγγονή             granddaughter                                    внука                    инука 
Εγγονός           grandson                                            внук                       инук 
Εγγραφή          registration, inscription                       регистрација        регистрација 
Εγγραφή          registration, inscription                       запишување       уписивање 
Έγγραφο          document                                          документ              документ 
Εγγράφω          enroll, register                                   регистрирам       регистровати 
Εγγράφω           enroll, register                                  запишувам         уписати 
Εγγράφως        in writing                                           писмено               писмено 
Εγγύηση            guarantee                                         гаранција            гаранција 
Εγγυητής           guarantor                                          гарант                гарант 
Εγγυώμαι           guarantee, stand security                гарантирам         гарантирати 
Εγείρω (ξυπνώ)  wake                                               будам                 пробудити 
Έγερση             waking, getting up                             будење               буђење 
Εγκαθιστώ        install, inaugurate                              настанувам        наместити 
Εγκαθιστώ        install, inaugurate                              настанувам        поставити, сместити 
Εγκαίνια            inauguration                                      осветување       отварање  
Εγκαινιάζω       inaugurate, initiate                             осветувам          отварати 
Εγκαίρως          in time, in good time                          навреме              на време 
Εγκάρδιος         warm-hearted, friendly, genial         срдечен               срдачан 
Εγκαταλείπω     abandon, quit, leave                        изоставам          оставати, нарустити 
Εγκατάσταση    installation                                       смештување    смештање, намештање 
Εγκατάσταση    installation                                        инсталирање       инсталирање 
Εγκατάσταση    installation                                        инсталација          инсталација  
Εγκέφαλος         brain                                                 мозок                   мозак 
Εγκλιματισμός   acclimatization                                 аклиматизација    аклиматизација 
Εγκοπή               notch, groove                                  рецка                   рецка  
Εγκράτεια          abstinence, self-restraint                   воздржаност      уздржљивост 
Εγκράτεια          abstinence, self-restraint                  содржаност         утдржавање 
Εγκρίνω             approve of, agree to, consent to      одобрувам          одобрити 
Έγκριση             approval, consent, assent                одобрение          одобрење 
Εγκύκλιος          newsletter, circular                           кругов                   кружни 
Εγκύκλιος          circular                                              циркуларен         циркуларан  
Εγκυκλοπαίδεια  encyclopaedia                                 енциклопедија    енциклопедија 
Έγκυρος             valid, authentic, reliable                    автентичен         аутентичан 
Έγκυος               pregnant                                          трудна                 трудна 
Έγκυος               pregnant                                          бремена              бременита жена 
Εγκώμιο              praise, commendation                    пофалба              похвала 
Έγνοια             worry, trouble, anxiety                        грижа                   брига     
Εγχαράττω         engrave, carve, cut                         гравирам              гребати, грепсти 
Εγχείρημα          venture, undertaking                         обид                    опит 
Εγχειρίδιο         manual, handbook                             прирачник            приручник 
Εγχειρίδιο (μαχαίρι) dagger                                       нож, кама             нож  
Εγχειρίζω           operate on                                       оперирам          оперирати, оперисати 
Εγχείριση           operation, delivery                           операција             операција 
Εγωισμός           egoism, selfishness                         егоизам                егоизам 
Εγωιστής            egoist, arrogant, selfish                   егоист                  егоиста 
Εγωιστικός        egoistical, selfish, arrogant               егоистичен          егоистички 
Εδαφικός           territorial                                          територијален    територијални 
Έδαφος             territory, soil, land                            земја                    земљиште 
Έδρα, καθέδρα    chair, seat                                      катедра              катедра 
Έδρα                 chair, seat                                        седиште              седиште 
Εδραίος, στερεός strong, steady                               здрав                    здраво 
Εδώ                    here                                                тука                       ту, овде 
Εδώ                     here                                              amo                        амо 
Εθελοντής         volunteer                                          доброволец         добровољац 
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Εθελοντικός      voluntary                                           доброволен         добровољан 
Έθιμο                custom, usage, practice                   обичај                   обичај 
Εθιμοτυπία        etiquette, ceremony, formality         етикета                  етикета 
Εθιμοτυπία         etiquette, ceremony, formality         церемонија            церемонија 
Εθνεγερσία      national revolution                          сенародно востание   народни устанак 
Εθνικισμός        nationalism                                       национализам       национализам 
Εθνικιστής         nationalist                                         националист        националиста 
Εθνικοποίηση    nationalization                                  национализација  национализација 
Εθνικός             national                                             национален           национални 
Εθνικότητα        nationality                                         националност        националност 
Έθνος                nation                                               народ                     народ 
Εθνόσημο          national emblem/badge            национален грб   национално обиљежје 
Εθνοσυνέλευση  national assembly   големо народно собрание  национално окупљање 
Εθνότητα           nationality                                         народност              нација 
Εθνοφρουρά  national guard, militia                          национална гарда   народна стража 
Ειδησεογραφία  news reports                                    информација         информација  
Είδηση               news, message, information            новина                новински извештаји 
Ειδίκευση           specialization, skilled work             специјализација     специализација 
Ειδικά, ειδικώς  specially, particularly, specifically    особено                особито, посебно 
Ειδικός               special, especial, specific                специјален            специалан 
Ειδικός               special, especial, specific                посебен                 посебан 
Ειδικότητα          speciality, expertise                        специјалност         специјалност 
Ειδοποίηση        notice, warning, notification             известување        извешстај 
Ειδοποίηση       notice, warning, notification             соопштение          опомена 
Ειδοποιώ            notify, inform                                   соопштувам         опоменути 
Ειδοποιώ            notify, inform                                  известувам           обавестити 
Είδος                 sort, kind                                          сорта                    сорта 
Είδος (μορφή)   look, appearance, air                       вид                       врста, тип 
Ειδύλιο               idyll, romance, love affair                идила                    идила 
Είδωλο               idol                                                   идол                     идол 
Ειδωλολάτρης   idolater, pagan, heathen                 идолопоклоник      идолопоклоник 
Εικασία              guess, conjecture                            претпоставка       претпоставка 
Εικασία              guess, conjecture                            досволување      нагађање     
Εικαστικός         conjectural                                       претпоставен        претпостављен 
Εικονικός            pictorial                                           фигуративен        фигуративан 
Εικόνισμα             icon                                               икона                    икона 
Εικονογράφηση   illustration, iconography                илустрација          илустрација 
Εικονογράφος      illustrator, iconographer                иконописец           иконограф 
Εικονογράφος     illustrator, cartoonnist                     илустратор           илустратор 
Εικονογραφώ     illustrate                                          илустрирам         илустровати 
Εικονοστάσι        iconostasis, shrine                         иконостас            иконостас 
Είκοσι                 twenty                                             дваесет               двадесет 
Εικοσιτετράωρο   24 hours, day and night               деноноќие             дан и ноћ 
Εικοστός            twentieth                                         дваесетти              двадесети 
Ειλικρίνεια          sincerity, honesty, frankness           искреност           искреност 
Ειλικρίνεια          sincerity, honesty, frankness         отвореност            отровеност 
Ειλικρίνεια          sincerity, honesty, frankness         чесност                честитост 
Ειλικρινής, ανοικτός  sincere, honest, frank, candid   отворен             отворен 
Ειλικρινώς            sincerely, honestly, frankly          чесно                    честито 
Ειλικρινώς            sincerely, honestly, frankly          отворено              отровено 
Ειλικρινώς          sincerely, honestly, frankly            искрено                  искрено 
Ειρήνη                peace                                              мир                      мир 
Ειρηνικός           peaceful, peaceable, pacific            мирољубив         мирољубив, миран 
Ειρηνικώς           peacfully                                        мирно                   мирно 
Ειρήνευση         pacificication                                   помирување        помирење, мирење 
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Ειρηνεύω           pacify, reconcile                              помирувам         помирити, увести мир 
Ειρηνεύω           pacify, reconcile                          смирувам       смирити, умирити, мирити  
Ειρηνιστής        pacifist                                              пацифист             пацифист 
Ειρηνοποιός      pacifier, peace-making, consiliator   миротворен        мировњак 
Ειρωνεύομαι     be ironic, be sarcastic, mock at       иронизирам         иронисати 
Ειρωνία             irony, sarcasm                                  иронија               иронија 
Ειρωνικός          ironist, sarcastic person, mocker     ироничен             ироничан 
Εις                     at, in, to, into                                     за, во                   за, в 
Εισάγω              insert, put in, introduce, initiate        воведувам           водим 
Εισάγω              import                                               внесувам             увозити 
Εισαγωγέας    importer                                              внесувач            увозник 
Εισαγωγή          import, introduction                           увоз                       увоз, увод 
Εισβολέας, κατακτητής   invader                                окупатор              окупатор 
Εισέρχομαι       enter                                                 навлегувам          забележити 
Εισηγητής         mover, introducer                              референт           референт 
Εισιτήριο           ticket                                                 билет                   билет 
Εισιτήριος        entrance                                             уводен                 уводно 
Εισόδημα           income, means                                приход                приход 
Εισόδημα          income, revenue, receipts                доход                   додатак 
Είσοδος              entrance, gateway, entry                 влез                     улаз, улажење 
Εισπνέω              inhale, breath in                              дишам                удисати, инхалирати 
Εισπνέω             inhale, breath in                              вдишувам           удахнути 
Εισπνοή             inhalation, breathing in                    инхалација          инхалација 
Εισπνοή             inhalation, breathing in                    вдишување        удисање 
Εισπράκτορας   conductor                                         кондуктер, инкасатор  кондуктер 
Είσπραξη           collection, levy, cashing                  инкасирање         наплаћивање 
Είσπραξη           collection, levy, cashing                  собирање            наплата, износ  
Εισφέρω            contribute                                        придонесувам     допринети 
Εισφέρω            contribute                                        внесувам             допринети 
Εισφορά             contribution,share, charge              данок                   данак, порез 
Εισφορά, εισόδημα   contribution,share, charge        принос               принос, допринос 
Είτε                    either                                               или                      или 
Εκ                       from, by, of, to                                 од, поради         од, по, са, из 
Εκατό                  hundred                                          сто                      сто, стотина 
Εκατόμβη            hecatomb                                      хектомба            хецатомб 
Εκατομμύριο       million                                             милион               милион 
Εκατομμυριούχος millionaire                                      милионер           милионер 
Εκατονταετία      century, a 100 year period              столетие            столеће, век 
Εκατονταετία      century, a 100 year period              столетие            сто година 
Εκατόνταρχος    centurion                                        центурион           центурион 
Εκατοστός         hundredth                                        стоти                    стоти 
Έκβαση              result, outcome, issue                     излез                   излаз 
Έκβαση              result, outcome, issue                  резултат               резултат 
Εκβιάζω             extort, constrain force                  принудувам          присиљавам себе 
Εκβιάζω             extort, constrain force                   изнудувам            ограничити силу 
Εκβιασμός         extortion, blackmail                      принуда                 изнуђивање 
Εκβιασμός         extortion, blackmail                      насилство              присиљавање 
Εκβιαστής, τρομοκράτης  extortioner, blackmailer  насилник              насилник 
Εκβιομηχάνιση   industrialization                           индустријализација   индустриализација 
Εκδηλώνω        display, show, manifest                изразувам             изразити 
Εκδηλώνω        display, show, manifest                покажувам             показати 
Εκδήλωση        manifestation, display                   изразување           изражавање  
Εκδήλωση        manifestation, display                   покажување         израз, манифестација 
Εκδηλωτικός, έντονος  demonstrative, effusive    изразит                   изразит 
Εκδίδω, δημοσιεύω   publish, issue                      публикувам            публиковати 
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Εκδίδω                publish, issue                             издавам                 издати, предати 
Εκδίδω                publish, issue                             објавувам              објавити 
Εκδικάζω            judge                                          разгледувам дело     пресудити, осудити 
Εκδίκαση            hearing, trial                               разгледување на дело   пресуда, осуда 
Εκδικητής           avenger, revenger                      одмаздник             осветник 
Εκδικητικός        revengeful                                   одмазднички         осветљив 
Εκδικούμαι         avenge, revenge                         се одмаздувам      осветити се 
Εκδορά                abrasion                                    абразија                  абразија 
Έκδοση              issue, publication, edition             издавање              издање 
Εκδότης              publisher, issuer, editor               издавач                 издавач 
Εκδοτικός           publishing, issuing, issue            издавачки              издавачки, издавачко 
Εκδούλευση, υπηρεσία service, favour, kind help   услуга                 услуга  
Εκδοχή              version, interpretation                   сфаќање               сфатат, верзија 
Εκδρομή             excursion, trip, tour                      екскурзија          екскурзија 
Εκδρομή             excursion, trip, tour                      излет                   излет  
Εκδρομέας        excursionist                                   излетник             излетник 
Εκεί                     there                                            таму                     тамо 
Εκείνος               that                                               оној                      онај 
Εκεχειρία            truce, cease fire, armistice            примирје             примирје 
Έκθεμα              exhibit                                            експонат             експонат 
Έκθεση               exhibition, display                         изложба              изложба 
Έκθεση (οικονομική)  report, account, statement     извештај             извештај 
Εκθέτης             exhibitor, exposer, expounder       изложител            излагач, експонент 
Εκθέτω               expose                                           излагам               излагати 
Έκθλιψη               pressing out, crushing             истискување   истискивање, притискајући 
Εκκαθαρίζω         screen out, purge                        чистам                  очистити, прочистити 
Εκκαθαρίζω (Οικον.)   liquidate, wind up                ликвидирам          ликвидирати 
Εκκαθάριση (Οικον.) liquidation, winding up           ликвидација           ликвидација 
Εκκαθάριση         cleaning, clearing, clearance        чистење               чишћење 
Εκκεντρικός       eccentric, odd, peculiar                  ексцентричен       ексцентричан 
Εκκεντρικότητα eccentricity, oddity, peculiarity       ексцентричност   ексцентричност 
Εκκενώνω         evacuate                                         евакуирам           евакуисати 
Εκκένωση          emptying, clearing, evacuation      евакуирање         евакуација 
Εκκένωση           evacuation                                     евакуација          евакуација 
Εκκένωση          emptying, clearing, evacuation      испразнување     пражњење 
Εκκίνηση            starting, setting out                       потегнување        почевши 
Εκκίνηση            starting, setting out                       тргнување            стартовање 
Εκκλησία            church                                           црква                    црква 
Έκκληση            appeal, plea                                   обраќање             обраћање    
Έκκληση             appeal, plea                                 апел                       апел, жалба 
Εκκλησιαστικός  ecclesiastical, church, religious    црковен                  црковени 
Εκκρίνω             excrete, secrete                            одделувам            излучити, излучивати 
Έκκριση             excretion, secretion                      секреција              секрет 
Εκλαΐκευση        popularization                               популаризација     популарисање 
Εκλαϊκεύω          popularize                                    популаризирам      популаризовати 
Εκλέγω               elect                                             избирам                  изабрати 
Έκλειψη             eclipse, disappearance                исчезнување         помрачење, ецлипса 
Εκλεκτός            picked, selected                            избран                    изабран 
Εκλογέας           elector, voter                                 избирач                   бирач 
Εκλογή               election                                         избор                      избор 
Εκλογικός         election, electoral                          изборен                   изборни 
Εκλύω, εξαντλώ    emit, release                            ослабувам              ослабити 
Εκλύω, ενδίδω, υποχωρώ   emit, release              попуштам               попустити 
Εκμάθηση         learning                                          изучување             усвршавање 
Εκμεταλλεύομαι   exploit, make use of                   експлоатирам      експлоатисати 



127 

 

Εκμεταλλεύομαι   exploit, make use of                   исползувам          искористити 
Εκμετάλλευση    exploitation                                  експлоатација      експлоатација 
Εκμεταλλευτής   exploiter                                       експлоататор       експлататор 
Εκμηδένιση        annihilation, wiping out               уништување         уништавање 
Εκμισθώνω       let out, hire out, lease                   изнајмувам            изнајмити 
Εκμισθώνω       let out, hire out, lease                   давам под наем     унајмити 
Εκμίσθωση       lease, hire                                    изнајмување         инајмљивање  

Εκμισθωτής        lessor                                        изнајмител          изнајмљивач 

Εκνευρίζω         irritate, annoy                                дразнувам           надражити 
Εκνευρίζω         irritate, annoy                                дразнувам             раздражити 
Εκνευρίζω          exasperate, irritate, madden        нервирам               изнервирати 
Εκνευρισμός      nervousness, exasperation, irritation  нервирање      нервирање 
Εκπαίδευση        education, instruction                   образование        образовање 
Εκπαίδευση        education, instruction                   воспитание           просвета 
Εκπαίδευση        education, instruction                   обука                    обука 
Εκπαιδευτικός    educational, instructional              учебен                  учитељ 
Εκπαιδεύω          educate, instruct, teach               образувам            образовати 
Εκπαιδεύω          educate, instruct, teach              обучувам              обучавати 
Εκπληκτικός, αποθαρρυντικός surprising, fantastic   поразен              поразан 
Εκπληρώνω        fulfil, achieve                               исполнувам            испунити 
Εκπλήρωση        fulfilment, achievement              исполнување          испуњење 
Εκπνέω               exhale, breathe out, transpire     изнудувам              издисати 
Εκπνοή              exhalation, breathing out             издишување           издисање 
Εκπολιτίζω          civilize                                        цивилизирам          цивилизовати 
Εκπολιτισμός     civilization                                   цивилизиран            цивилизовање 
Εκπομπή            emission                                     емисија                    емисија 
Εκπομπή           broadcast                                    радиопредавање    радио пренос 
Εκπομπή           emission                                     емитување              емитовање   
Εκπροσώπηση  representation                             претставување     представљање 
Εκπρόσωπος     representative, delegate            делегат                    делегат 
Εκπροσωπώ      represent                                    претставувам         представљати 
Έκπτωση            deduction, discount                    намаление            смањење 
Εκπυρσοκρότηση   detonation, shot, discharge     детонација           детонација 
Έκρηξη              explotion                                      експлозија            експлозија 
Έκρυθμος           abnormal, irregular                     ненормален         нетактичан 
Έκρυθμος           abnormal, irregular                      неритмичен        неправилан 
Έκσταση             ecstasy, elation, rapture              екстаза                екстази 
Εκστρατεία        campaign, expedition                   експедиција        експедиција 
Εκστρατεία         campaign, expedition                  поход                    марш 
Εκστρατεύω       campaign, march out                  одам во поход      идем на марш 
Έκτακτος           exceptional, extraordinary           извонреден          изванредан 
Έκταση              extent, extension, expansion      растегање           истезање, продужење 
Έκταση               size, magnitude, largeness         големина             величина 
Εκταφή              exhumation, disinterment             откопување         ископаване мртваца 
Εκτέλεση           implementation, performance      извршување        извршење 
Εκτελεστής         executor, performer                    егзекутор              егзекутор 
Εκτελεστικός      executive                                     егзекутивен         егзекутиван 
Εκτεταμένος      widespread, prevalent                распространет     широко распрострањен 
Εκτεταμένος      widespread, prevalent                  распространет       распростат 
Εκτίμηση           valuation, estimation                     оценка                   процена 
Εκτίμηση           valuation, estimation                     проценка             процењивање 
Εκτιμητής          evaluator, estimator                       проценувач        процењивач 
Εκτιμητής          evaluator, estimator                       оценувач             процењивач 
Εκτιμώ  (Οικον.)  evaluate, estimate, assess          ценам                 ценити, проценити 
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Εκτοπίζω         displace, offset, dislocate, oust       изместувам         разместити 
Εκτοπίζω           intern, confine                                интернирам        померити 
Εκτόπιση          displacement, exile, deportation     изместување      размештање 
Έκτροπος, απρεπής  inappropriate, impertinent    неуместен           неумесан 
Έκτος                 sixth                                              шести                 шести 
Εκτός                outside                                          освен                   изван, ван  
Έκτοτε              ever since, since then                   оттогаш               од тада 
Έκτρωση          abortion                                         абортус               абортус 
Εκτυπώνω, ξεσφραγίζω  print, imprint, impress   отпечатувам      отпечатити 
Εκφοβίζω          intimidate, frighten, scare            плашам                 плашити         
Εκφοβίζω, τρομάζω  intimidate, frighten, overawe   заплашувам   заплашити се        
Εκφορτώνω (ξεφορτώνω) unloade, discharge     растоварам        истоварити 
Εκφόρτωση      unloading                                      растовара           истовар 
Εκφράζω           express, voice, convey               изразувам           изразити 
Εκφράζω, δηλώνω  express, voice, reflect         искажувам             изказати 
Έκφραση         expression                                     изражување         изражај 
Έκφραση         expression                                    искажување         израз  
Εκφραστικότητα  expressiveness                         изразеност            изражајност 
Εκφυλίζω         degenerade                                  дегенерирам        дегенерисати 
Εκφυλισμός      degeneration                                дегенерирација    дегенерирација 
Εκφυλισμός        degeneration                              дегенерација        дегенерисање 
Έκφυλος, ακόλαστος  degenerate, lecherous, profligate   развратен       развратан 
Εκφώνηση        articulation                                    извикување         извиквање 
Εκχερσώνω      clear, reclaim land                        разорувам            разорити  
Εκχέρσωση       land reclamation                          разорување           разорење  
Εκχύλισμα        extract                                            екстракт               екстракт 
Εκχώρηση, παράδοση   assignation, concession    предавање        предаване  
Ελαία, ελιά        olive                                              маслинка              маслина 
Ελαιόδενδρο    olive tree                                       маслиново дрво    маслиново дрво 
Ελαιόλαδο        olive oil                                         маслиново масло  маслиново уље 
Ελαιόχρωμα    oil-colour, oil-paint                         маслинова боја      маслинаста боја 
Ελαιώνας          olive plantation/grove                  маслинова шума    маслиново засадјење 
Ελαστικός         elastic                                           еластичен              еластичан 
Ελαστικότητα   elasticity                                        еластичност         еластичност 
Έλατο               fir-tree                                           ела                      јела 
Ελάττωμα, μειονέκτημα defect, fault, frailty         дефект                дефект 
Ελάττωμα         defect, fault, frailty                      недостаток          недостатак      
Ελαττώνω        subside, alleviate                          намалувам         смаљивати 
Ελαττώνω         subside, alleviate                         снижувам           снизити 
Ελάττωση, μείωση   lowering, reduction               намалување       смањење, одбијање 
Ελάττωση, μείωση   lowering, descent                 опаѓање              опадање, снижење  
Ελάττωση (μείωση) lowering, descent                 снижување         снижавање 
Ελάφι                deer                                              елен                    јелен 
Ελαφρός, ελαφρύς   light                                       лесен                 лак, лаган 
Ελαφρότητα      lightness                                       леснотија           лакоћа 
Ελαφρώς, ελαφρά   lightly                                     лесно                   лако, лагано 
Ελάχιστος        minimal, minimum                         најмал                 врло мало 
Ελβετία            Switzerland                                    Швајцарија        Швајцарска 
Ελβετίδα         Swiss                                               Швајцарка             Швајцарка 
Ελβετικός        Swiss                                              швајцарски        Шведски 
Ελβετός           Swiss                                              швајцарец         швајцарац 
Ελεγκτής         controller, inspector                        контролор          контролор 
Ελεγκτής         controller, inspector                        ревизор               ревизор 
Έλεγχος          control, inspection                          контрола             контрола 
Έλεγχος          control, inspection                          ревизија, проверка  ревизија 
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Ελέγχω            control                                            контролирам     контролисати 
Ελέγχω              control                                          проверувам        прегледати 
Ελεεινός         miserable                                         мизерен             мизеран 
Ελεημοσύνη    charity, alms                                   милостина         милостиња 
Έλεος              compassion, pity, mercy                милосрдие          милост 
Έλεος               compassion, pity, mercy               поштеда              пожуда, сажаљење 
Ελεύθερα, ελευθέρως   freely, free, easily             слободно            слободно 
Ελευθερία       freedom, liberty                               слобода             слобода 
Ελεύθερος       free                                                 слободен           слободан 
Ελευθεροφροσύνη liberalism                                 слободоумие       слободоумље         
Ελευθερώνω     free, liberate, release, rid             ослободувам      ослободити  
Ελευθέρωση    liberation, release                          ослободување     ослобођење 
Ελευθερωτής   liberator, deliverer                         ослободител        ослободилац 
Ελευθεροφροσύνη  liberalism                                 либерализам     либерализам 
Ελέφας            elephant                                         слон                     слон 
Ελεώ, δείχνω έλεος   show mercy to sb                покажувам милост   показати милост  
Ελιά (καρπός)   olive                                              маслинка           маслинка, маслина 
Ελιγμός           manoeuvre, movement                   маневар             маневар 
Έλικας             spiral, coil, proleller                        спирала              спирала, пропелер 
Ελικόπτερο      helicopter                                       хеликоптер         хеликоптер 
Ελιξήριο, μαντζούνι   elixir, concoction                  еликсир                еликсир 
Έλκος              ulcer                                              чир                         чир 
Ελκυστικά         attractively                                   атрактивно            атрактивно 
Ελκυστικός       attractive, appealing                     привлечен           привлачан 
Ελκυστικός      attractive                                       атрактивен           атрактиван 
Ελκύω               attract, appeal                              привлекувам      привлачити, вући 
Ελκύω             attract                                            тегнам                 тежи, привући   
Ελλανοδίκης     juror          судја на олимписки игри   арбитратор на олимпијским играма 
Έλλειμμα          deficit                                            дефицит               дефицит 
Ελλείπω          be missing, lacking, wanting          недостигам          недостаје ми 
Έλληνας           Greek                                            Грк                       Грк 
Ελληνίδα        Greek (woman), Hellene                Гркинка                 Гркинја  
Ελληνικά (γλώσσα) Greek language                    грчки јазик            грчки језик 
Ελληνικός         Hellenic, Greek                            грчки                     грчки 
Ελληνοπούλα   Greek girl                                      Гркинче               Гркинја 
Έλξη                  attraction                               привлекување     привлачение, привлачност 
Έλξη                 attraction                                     атракција             атракција       
Ελονοσία        malaria                                          маларија              маларија 
Έλος, λάσπη, βόρβορος  marsh, fen, bog            блато                 блато 
Ελπίδα            hope                                               надеж                  нада 
Ελπίζω             hope                                             очекувам             очекивати 
Ελπίζω             hope                                             надевам              надати се 
Εμβαθύνω, εισδύω   go deep into, probe, fathom    проникнувам     проникнути 
Εμβατήριο       march                                             марш                    војни марш 
Έμβλημα, οικόσημο   emblem, symbol, badge      грб                        грб 
Εμβολιασμός  vaccination, inoculation                  вакцинирање     ваксинисање 
Εμβόλιο          vaccine, vaccination, inoculation     вакцина              вакцина 
Έμβρυον         embryo, foetus, fetus                      ембрион              ембрион 
Εμετός             vomit, nausea                                 повраќање          повраћање 
Εμμένω             persist in, persevere, adhere to    настојувам        настојати, инсистирати 
Εμμένω             persist in, persevere, adhere to    држам                држи, наваљивати 
Έμμεσος           indirect, oblique, roundabout        индиректен          индиректан 
Έμμετρος          in rhyme, metrical                       стихувана форма   стихувана форма    
Εμμηνόροια     menstruation                                  менструација      менструација 
Έμμισθος         salaried, paid, stipendiary             платен                  платни 
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Εμμονή            persistence, tenacity, adherence   упорност              упорност 
Εμμονή             persistence, tenacity, adherence   настојчивост      инсистирање  
Εμμονή, συνέπεια  persistence, stubbornness        доследност     последица 
Έμμονος           persistent, obsessive                    упорен                 упорен 
Έμμονος           persistent, obsessive                    настојчив             непрестан 
Εμπάθεια           hatred, bitterness                         страст                 страст 
Εμπαιγμός        deception, mockery                      подбивање          подругивање  
Εμπαίζω           scoff, mock                                   се подбивам        подругивати се 
Εμπαίζω             scoff, mock                                 лажам                   лажи 
Εμπειρία, πείραμα  experience, practice               опит                       опит 
Εμπειρογνώμων expert, specialist                         експерт                 експерт 
Εμπειρογνώμων   expert, specialist                       специјалист         специјалиста 
Έμπειρος, επιδέξιος experienced, practiced, skilled  вешт                  вешт 
Εμπιστεύομαι    trust, entrust, confide in/to            се доверувам      поверити се 
Εμπιστευτικώς     confidentially                               доверливо         поверљиво 
Έμπιστος           trustworthy, faithful, reliable         доверлив             поверљив, поуздан 
Εμπιστοσύνη      trust, confidence, reliance           доверба              поверење 
Έμπλαστρο        plaster                                          пластир              фластер 
Εμπλέκω           involve                                          заплеткувам       уплести 
Εμπλοκή            hitch, rub, snag, embroilment      заплеткување    уплетање 
Εμποδίζω          obstruct, prevent, restrain             пречам               спречити 
Εμπόδιο            obstacle, snag, hindrance             пречка                препрека 
Εμπόρευμα, ζώα  commodity, goods, merchandise  стока               стока 
Εμπόρευμα, προϊόν commodity, goods, merchandise артикл             артикл  
Εμπορικός      commercial, mercantile                   трговски              трговачки 
Εμπόριο          trade, commerce, business             трговија              трговина 
Έμπορος         trader, merchant, tradesman          трговец                трговац 
Εμπρησμός       arson, fire-raising                          потпалување      запаљивање 
Εμπρός           ahead, forward                                 напред                напред 
Εμπρός (τηλέφωνο) hello                                         ало                   хало 
Εμπροσθοφυλακή  advance guard, vanguard         авангарда         авангард 
Εμφανής         visible, obvious                                 очигледен          очигледан 
Εμφανής, δημόσιος visible, obvious                        јавен                  јаван, видан 
Εμφανίζω         reveal, present, show                      покажувам         показати 
Εμφανίζω (φίλμ) develop                                        пројавувам          развијати 
Εμφάνιση        appearance, presentation                појава                 појава, развијање 
Εμφύλιος        civil war                                             граѓански           грађански рат    
Έμφυτος         inborn, inherent, innate                    вроден                урођен 
Έμφραγμα, έμφραξη, σφράγισμα filling, seal, stamp пломба               пломба 
Έμφραγμα, χώρισμα  barier, stopper, barrage        преграда             преграда 
Εμφράττω       block                                                заградувам         заградити 
Εναέριος         aerial, air, overhead                         воздушен             ваздушни 
Εναλλαγή       alternation                                        смена                   размена 
Εναλλαγή               alternation                               алтернација         алтернација 
Εναλλαγή, επιλογή    alternative                            алтернатива         алтернатива 
Εναλλακτικώς         alternatively                            алтернативно      алтернативно        
Εναλλασόμενος, εναλλακτικός alternative           алтернативан       алтернативан        
Εναντίον         against, versus, contrary to              против                против 
Ενάντιος, ενάντιος  opposed, adverse                   спротивен            противан 
Εναντιώνομαι    oppose, object to                          се противам        противречити 
Εναντίωση       contrariety                                     спротивствавување    противљење 
Εναπόθεση       storing, depositing                        поставување        постављање  
Εναποθέτω     deposit, entrust, put in                   поставувам             постављати 
Ενάρετος        virtuous, righteous, chaste              добродетелен        добродетелен 
Έναρθρος       preceded by an article                    членуван              членован 
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Έναρξη          opening, beginning, start                 започнување         почетак 
Ένας               one                                                  еден                      један 
Ένατος           ninth                                                 деветти                 девети 
Ένδειξη           indication, sign, index, clue            индикација             индикација 
Ενδεικτικό       school certificate                             свидетелтсво       сведелтсво 
Ένδεκα           eleven                                            единаесет             једанаест 
Ενδέκατος      eleventh                                          единаесетти         једанаести 
Ενδεχόμενος (πιθανός) probable, likely                 веројатен             вероватан 
Ενδεχόμενος (δυνατός) possible, potential           возможен              могућан, моћан 
Ενδιαφερόμενος  interested, concerned                заинтересиран    заинтересован 
Ενδιαφέρον    interest, attention                             интерес               интересовање 
Ενδιαφέρω      interest, matter, care, concern       интересирам        интересовати 
Ενδόμυχος             intimate                                   интимен               интимни, пикривен 
Ενδόμυχος, κρυφός      intimate                             таен                     тајни  
Ενδόμυχος, κρυμμένος      intimate                       скриен                 скривен  
Ένδοξα, ενδόξως  gloriously                                  славно                  славно 
Ένδοξος          glorious, illustrious, renowned       славен                  славан 
Ένδυμα           dress, garb, garment, suit              облека                  одело 
Ενδυναμώνω  strengthen, reinforce                     поткрепувам          поткрепити 
Ενέδρα           ambush, lurking place                     заседа                  заседа 
Ενενηκοστός   ninetieth                                         деведесетти        деветдесети 
Ενενήντα         ninety                                             деведесет             деветдесет          
Ενέργεια         energy, action, activity                    енергија               енергија 
Ενέργεια, πράξη  action                                        акција                    акција  
Ενεργητικόν     assets                                            актив                     актива, имовина 
Ενεργητικός    active, energetic, brisk                    енергичен            енергичан 
Ενεργητικός    active, energetic, brisk                    активен                активан 
Ενεργητικότητα  energy, vigour, spirit, drive          активност            активност 
Ενεργητικότητα  energy, vigour, spirit, drive           енергичност      енергичност 
Ενεργό μέλος κόμματος   activist                            активист              активиста 
Ενεργώ           act, effect, work                               дејствувам         деловати 
Ένεση              injection                                          инјекција             инекција 
Ενεστώς          present tense                                  сегашно време     седашње време 
Ενέχυρο          pawn, pledge, deposit, security      залог                     залог 
Ενηλικιότητα     majority                                           полнолетство    пулнолетност 
Ενήλικος          adult                                                полнолетен         пулнолетан 
Ενημερώνω       inform, advertise, instruct              информирам       информисати  
Ενθέτω             inset                                                поставувам        постављати 
Ενθουσιασμός enthusiasm                                      ентузијазам        ентусијазам 
Ενθύμηση      remembrance, memory                    помнење                помнење 
Ενθύμιο            remembrance, token, souvenir       спомен                успомена 
Εννιακόσιοι    nine hundred                                    деветстотини        деветсто 
Ενιδρύω         establish, found, set up                     основам               установити 
Ενίσχυση         boost, strengthening                       поткрепа             подршка 
Ενισχυτής        supporter, helper, amplifier            засилувач           појачивач 
Εννιά, εννέα    nine                                                  девет                  девет 
Έννοια             meaning, sense, effect                    мисла                  мисао, мишљење  
Εννοώ              understand, comprehend                разбирам            разумети 
Εννοώ             mean,  signify                                  мислам                мислити  
Ενοικιάζω         rent, hire                                          изнајмувам         изнајмити 
Ενοικιάζω       rent, hire                                          давам под наем   издати 
Ενοικιαστήριο deed of lease                  договор за изнајмување    оглас за изнајмљивање 
Ενοίκιο             rent, hire                                          наем                  изнајмљивање 
Ένοικος          tenant, lodger                                   наемател             најамник 
Ένοπλος          armed                                               вооружен             наоружан 
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Ενοποίηση       unification, integration                    обединување     сједињење, уједињење 
Ενοποιώ, ενώνω  unificy, integrate                        обединувам         сјединити, ујединити 
Ενόραση       intuition, vision, second sight              интуиција          интуиција, предвиђање 
Ενόργανος      instrumental                                      инструментален   инструментални 
Ενορχήστρωση   orchestration, instrumentation      оркестрирање        оркестрација  
Ενότητα          unity, cohesion, coherence                единство              јединство 
Ενοχή              guiltiness, guilt                                  вина                       вина 
Ενόχληση      annoyance                                           немир, неспокој   узнемиравање 
Ενοχλητικός    annoying, offensive, bothersome      досаден                досадан 
Ένοχος            guilty, culpable                                  виновен                виновник 
Ένσημο           stamp                                                таксена марка      таксена марка 
Ένσταση         odjection, plea                                  обжалување           жалба, прекор 
Ένστικτο         instinct                                                инстинкт                инстикт 
Ενσωμάτωση   embodiment, incorporation              инкорпорација       инкорпорација 
Ενσωμάτωση  embodiment, incorporation    присоединување   извођење, присоединение 
Ένταλμα        order, warrant                                      наредба                 налог 
Ένταλμα, εντολή, διαταγή  order, warrant                заповед                  заповед 
Εντατικός       intensive, crash                                   интензивен            интензиван 
Εντατικώς        intensively                                         интензивно           интензивно 
Ενταφιάζω      entomb, bury                           погребувам     покопати, закопати, сахранити    
Εντερικός       enteric                                                 цревен               цревни 
Εντερίτις          enteritis                                            ентеритит             ентеритис 
Έντερο           bowel, intestine                                   црево                 црево 
Έντιμος          honest, virtuous, respectable              чесен                 честит 
Εντιμότητα      honesty                                               чесност             честитост 
Εντολή            commandment, mandate                   наредба            наредба 
Εντολή            commandment, mandate                   заповед            заповест 
Εντολοδόχος    mandatory, proxy                             мандатор           мандатор 
Έντομο            insect                                                 инсект                инсект 
Εντομοφάγος   insectivorous                                 кој јаде инсекти       који једе инсекти 
Εντοπίζω         confine, localize                            ограничувам   ограничити, разграничити 
Εντοπίζω         confine, localize                               локализирам         локализовати 
Εντοπισμός      pin-pointing, localization                  локација              локализација 
Εντόσθια          entrails, innards                                карантин         карантин, утроба, црева 
Εντριβή          massage, rub                                      масажа               масажа 
Εντρύφημα      indulgence, delight                            задоволство        задовољство 
Εντρύφημα      indulgence, delight                            наслада               сласт 
Έντυπο            form                                                  формулар            формулар, штампа 
Έντυπος, σφραγισμένος  printed                             печатен                печатни 
Εντυπώνω, σφραγίζω  print                                    запечатувам        запечатити 
Εντύπωση     impression, sensation                         впечаток             утисак, импресија 
Ενυδρείο         aquarium                                            аквариум           акваријум 
Ενώ               while, but, wlilst, since                         во тоа време      неко време 
Ενώ               while, but, wlilst, since                         како                     иако, док, докле 
Ενώνω             unite, join, combine                           соединувам        сједињити 
Ένωση             union, association                             соединение        уједињење 
Εξαγορά       bribery, redemption                              откуп                   откуп 
Εξαγορά       bribery, redemption                              поткуп                 искуп, подмићивање 
Εξαγοράζω      bribe, redeem                                   откупувам           откупити, поткупити 
Εξαγριώνω   outrage, infuriate                                  разорувам          разљутити 
Εξάγω              export, extract                                  извадам              извозити 
Εξάγω            export, extract                                    вадам                  извести 
Εξαγωγή          export, extraction                             извоз                    извоз       
Εξαγωγικός     export                                                извозен               извозни       
Εξάδελφος     cousin                                                братучед             братучед 
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Εξαεριστήρας  ventilator                                            вентилатор         вентилатор 
Εξαερώνω        vaporize, take the air out                проветрувам        проветрити  
Εξαίρεση          exception                                         исклучок              изузетак 
Εξαιρετικός, αποκλεισμένος  exceptional, distinguished  исклучителен     исклучен  
Εξαίρετος, εξαίσιος  exceptional, excellent              одличен              одличан 
Εξαιρώ, αποκλείω   exclude, exempt                    исклучувам          искључити, одстранити 
Εξαιτίας          because of                                        заради                због, успед 
Εξαιτίας          because of                                        поради                ради 
Εξακολουθώ      continue                                         продолжувам    продужити 
Εξακόσια           six hundred                                     шестотини        шест стотина 
Εξαλείφω       efface, obliterate, delete                   заличувам          обрисати, избрисати 
Εξαλείφω       efface, obliterate, delete                   истривам            избрисати, обрисати 
Εξάλειψη       effacement, obliteration, deletion        истривање        истраживање 
Εξάλειψη       effacement, obliteration, deletion       отстранување    брисање, отирање 
Έξαλλος            frantic, mad                                     обезумен          избезумљен 
Εξάλλου         besides                                              освен тоа           поред тога 
Εξαναγκάζω    force, coerce, oblige, compel          принудувам       принудити 
Εξαναγκασμός   coercion, compulsion                     принуда             принуда 
Εξαντλώ            exhaust, deplete                              исцрпувам          исцрпети 
Εξαπάτηση       deceive, delude                               измама               обмана 
Εξαπατώ, παρασύρω    deceit, delute, cheat          измамувам         измамити 
Εξαρμόζω, εξαρθρώνω  disengage, disconnect     разглобувам      разглобити  
Εξάπτω             excite, stir, enflame                         возбудувам       узбудити 
Εξάρμοση         dislocation, sprain                          демонтирание    демонтажу 
Εξάρτηση          dependence, subordination            зависност           зависност 
Εξάρτιση, ανεφοδιασμός  harness, gear, equipment   снабдување      снабдевање 
Εξαρτώμαι        depend on, hinge on, hang on       зависен сум        зависити 
Εξασθένηση     weakening, decline                         слабеење            слабљење 
Εξασθένηση     weakening, feeblement                   ослабување      ослабљење  
Εξασθενίζω       weaken, decline                              ослабувам         ослабити 
Εξασθενίζω      weaken, decline                              слабеам              слаби 
Εξάσκηση       training, exercise                              треининг             тренирање 
Εξάσκηση      practice, training, exercise                  пракса               пракса 
Εξασκώ           practice, practise                              практикувам      практиковати 
Εξασφαλίζω      secure, ensure                                осигурувам        осигурати 
Εξασφαλίζω     secure, ensure                                 обезбедувам     обезбедити  
Εξασφάλιση     securing, ensuring                            осигурување     осигурање 
Εξασφάλιση    securing, ensuring                            обезбедување     обезбећење 
Εξατμίζω           evaporate, vaporize                        испарувам         испарити 
Εξαφανίζομαι    disappear, dissolve, vanish             исчезнувам       изчезнути 
Εξαφανίζω      disappear, annihilate                        уништувам          уништити 
Εξαφάνιση      disappearance                                  исчезнување      исчезање 
Έξαφνα, ξάφνικά suddenly                                      нанедајно           изненада 
Έξαψη            excitement                                         возбудување     узбуђење 
Εξέγερση         rising, revolt                                      бунт                    буна 
Εξέγερση       rising, revolt, uprising                         побудување       побуна 
Εξέγερση         uprising, insurrection                       востание             устанак, обожавање  
Εξέδρα           stand, podium                                   трибина              трибуна 
Εξέδρα           stand, podium                                     естрада             естрада 
Εξέλιξη           evolution, progress                             развој                развој 
Εξέλιξη           evolution, progress                             еволуција          еволуција 
Εξελίσσω         evolve, develop, expand                   разбивам            разбијати 
Εξεπίτηδες    deliberately                                         намерно              намерно 
Εξερεύνηση   exploration, probe                               иследување       истраживање 
Εξερεύνηση   exploration, probe                              проучување        проучавање 
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Εξερευνητής  explorer                                              иследник            истраживач 
Εξερευνώ       explore, probe                                   иследувам         истраживати  
Εξερευνώ       explore, probe                                   проучувам         проучавати, проучити 
Εξέρχομαι, αφήνω  come/go out                              напуштам           напустити 
Εξετάζω          examine                                             испитувам         испитати 
Εξετάζω          examine                                            проверувам       прегледати 
Εξέταση         examination, test, inquiry                     испит                 испит 
Εξέταση         examination, verification                     проверка           провери, испитивање 
Εξέταστρα     examination fees                               испитни такси     изпитин трошкови 
Εξευγενίζω     ennoble, elevate                               облагородувам  обогатити, оплеменити 
Εξεύρεση       finding out, discovery                         намирување        намирење 
Εξέχω, υπερτερώ  stand out, excel                         надминувам         надмашити 
Εξήγηση         explanation, clearing up                    објаснување        објашњење 
Εξήγηση         explanation, clearing up                    објаснување         објашњавање  
Εξηγώ             explain, clearup                                објаснувам          објаснити 
Εξηκοστός       sixtieth                                               шеесетти            шездесети  
Εξήντα            sixty                                                   шеесет                шесдесет 
Εξής, ως εξής  following, as follows                          како што следува    како слиједи 
Έξι, έξ             six                                                      шест                     шест 
Εξιλέωση       redemption,  propitiation, redemption   искупување       искупљење 
Εξίσου           equally, just as (much), aliken           еднакво                 једнако, подједнако 
Εξιστορώ, περιγράφω   narrate at length               опишувам             описати 
Εξισώνω        equalize, equate                                израмнувам         изравнати 
Εξίσωση        equalization                                        израмнување      поравнање 
Εξιχνιάζω, αποκαλύπτω       solve, investigate     откривам               открити 
Εξιχνίαση       solution, investigation                       откривање            откривање 
Εξόγκωμα       bulge, swelling, bump                      оток                      отицање 
Έξοδος           exit, way out                                      излез                   излаз, излазак 
Εξοικείωση    familiarization, habituation                 приспособување    присност 
Εξομάλυνση    smoothing                                        израмнување       изравнање 
Εξομαλύνω       smooth out                                      израмнувам         смирити 
Εξομολόγηση    confession, admission                    признание            признање 
Εξομολόγηση   confession, admission                      исповед               исповест 
Εξομολογώ      confess, admitt                                  исповедам           исповедати 
Εξόν                 except, besides                                освен                    осим 
Εξοντώνω, εξολοθρεύω exterminate, destroy         уништувам          уништити 
Εξοντώνω, εξολοθρεύω exterminate, dispatch       истребувам         уништавати 
Εξόντωση        extermination, destruction                уништување       уништавање 
Εξοπλίζω          arm, equip                                       вооружувам        наоружати 
Εξοπλισμός      armament                                         вооружување     наоружање 
Εξοργίζω           irritate, anger, I'm furious                разгневувам         раздражити  
Εξοργίζω           irritate, anger, I'm furious                разгневувам         надражити      
Εξορίζω, φυλακίζω  exile, banish                            затворам             затворити 
Εξόριστος, αιχμάλωτος  exiled, banished                заточеник            затвореник 
Εξόρμηση        campaign, drive                                стремеж              стремљење 
Εξουδετερώνω  neutralize                                        неутрализирам    неутрализирати 
Εξουδετέρωση neutralization                                    неутрализација   неутрализација 
Εξουσία            power, office, authority                     власт                    власт 
Εξουσία, δύναμη   power, office, authority               сила                      сила 
Εξουσία, δικαιοδοσία  authority                                авторитет             ауторитет     
Εξουσιάζω      dominate, rule, govern, overmaster   владеам                владати 
Εξουσιάζω      dominate, rule, govern                       имам сила        имам силу, имам моћ 
Εξουσιοδότηση  authorization, warrant                ополномоштување   опполноможување 
Εξουσιοδότηση authorization                             авторизација, овластување   ауторизација     
Εξόφληση        payment                                           наплатување      исплата 
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Εξοφλώ           pay off/up, settle                               наплаќам            исплатити 
Εξυγίανση        making healthy, reforming              оздравување       оздрављење 
Εξυπηρέτηση service, servicing                               служење             служење, услуга 
Εξυπηρετώ      be of help, serve, attend to              служам                 служити 
Έξυπνος          intelligent                                         умен                     уман 
Εξυπνώ           wake up, awake                               разбудувам         пробуди се 
Εξυψώνω        elevate, uplift, ennoble                    издигам                издићи 
Εξύψωση         elevation, uplift, praise                    издигнување       издизање 
Εξωμότης       apostate, renegate                           расколник             расколник  
Έξωση             eviction                                            исфрање              исељење 
Εξώστης          balcony                                            балкон                 балкон 
Εξωτερικό       exterior, outside                                странство           иностранство 
Εξώφυλλο       cover                                                 корица                 корица 
Εορτάζω         celebrate, observe                            празнувам          празновати 
Εορτασμός      celebration, festivity                         празнување       празнуковање 
Εορταστικός   festive, festal                                     празниен             празнички, празнични 
Εορτή               holiday, feast, festivity                     празник                празник 
Επάγγελμα      profession, occupation                     професија          професија 
Επαγγελματίας  professional                                    професионалец  професионалац 
Επαγρυπνώ    be vigilant, watch over, look out for  бдеам                 бдети 
Επαγωγικός      inductive                                           индуктивен         индуктиван 
Έπαθλο             prize, award, reward                         награда              награда 
Έπαινος            commendation                                  пофалба            похвала 
Επαινώ             commend                                          фалам                 хвалити 
Επαιτεία            begging                                             просење, питање  просјачење 
Επαίτης             beggar, mendicant                           просјак                просјак 
Επαιτώ              beg                                                   просам, питам    просити 
Επακολούθημα, συνέπεια  outcome, consequence   последица    последица, исход 
Επακολουθώ    ensue, result, follow                        следам                 следити 
Επακολουθώ     ensue, result, follow                       следувам             следити 
Επαλήθευση       verification                                   збиднување      збидање, верификација 
Έπαλξη, δύναμη   fortress                                        крепост              крепост 
Επαναβλέπω      see again                                     погледувам        изгледам, види поново 
Επαναζώ             relive, live again                           оживувам               поново живи 
Επαναλαμβάνω  resume, repeat                            повторувам        понављам, поновити  
Επαναληπτικός   repeating, repetitive                      повторен     понован, који се понавља 
Επανάληψη          resumption, repeat, repetition      повторување          понављање 
Επανάσταση      revolution, revolt, rebellion             револуција           револуција 
Επαναστάτης     revolutionary, rebel                        револуционер       револуционар 
Επαναφέρω      bring/carry/take back,return            возвраќам              повратити 
Επαναφορά     return, restoration                              возвраќање           повратак 
Επανέκδοση      issue, republication                        повторно издавање  ново издање 
Επανέρχομαι     return, come back                          се возвраќам          вратити се 
Επανορθώνω    restore, re-erect, remedy                 поправам               поправљати 
Επανορθώνω     restore, re-erect, remedy                исправам               вратити  
Επανόρθωση    restoration, retrieval                         поправање             поправљање 
Επάνω               up, upstairs                                     одгоре                    горе 
Επάρκεια           adequacy, sufficiency                    задоволство         довољност, довољно 
Έπαρση             conceit, arrogance                          издигање             изигање, ароганција 
Επαρχία             province                                           провинција            провинција 
Επαρχία          province                                              епархија             епархија 
Επαρχιακός      provincial                                          провинцијален       провинцјски 
Επαρχιώτης       provincial                                         провинцијалец      провинциалац 
Έπαυλη             villa, cottage                                     вила                     вила 
Επαφή               contact, touch                                   контакт               контакт 
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Επαφή               contact, touch                                  допир                  додир 
Επειγόντως       urgently, in a hurry                           итно                     хитно 
Επείγων, βιαστικός  urgent                                       брз                       брз 
Επειδή               because, for                                    зашто                  зато што 
Επεισοδιακός    episodic, incidental                          епизоден           епизодан, епизодичан 
Επεισόδιο           incident, episode                            инцидент            инцидент 
Επεισόδιο           episode                                           епизода               епизода 
Επέκταση          extension, expansion                      одолжување      продужавање 
Επέκταση          extension, expansion                     раширување       проширење 
Επεκτείνω          extend, expand                              должам               продужити 
Επεκτείνω          extend, expand                              раширувам          проширити 
Επεμβαίνω         intervene,  interfere                       интервенирам      интервенисати 
Επέμβαση         intervension                                    интервенција      интервенција 
Επέμβαση         intervension                                    мешање              мешање 
Επένδυση          investment                                     инвестиција         инвестиција 
Επενδύω            invest, lay out                                инвестирам        инвестирати 
Επέτειος            anniversary                                     годишнина         годишнина 
Επέτειος            anniversary                                      јубилеј               годишнина 
Επευφημία        acclamation, applause, cheering    акламација        акламација, клицање 
Επευφημία        acclamation, applause, cheering    акламација         узвикивање 
Επί                    on                                                   на, по                     на 
Επιβάρυνση      charge                                            отежнување        отежавање 
Επιβάρυνση      charge                                            обременување    оптерећивање 
Επιβαρύνω       aggrevate, worsen, charge             отежнувам           отежавати 
Επιβαρύνω       aggrevate, worsen, charge             обременувам        оптередити 
Επιβάτης           passenger                                       патник                  путник 
Επιβεβαίωση    confirmation, verification                 потврдување       потврђење 
Επιβεβαιώνω    confirm, verify, affirm                    потврдувам          потврдити 
Επιβίβαση         embarkation, boarding                   качување              украцавање, пуњење 
Επιβίβαση, φόρτωση   loading, embarkation, boarding  товарење       утовар, лоадинг 
Επιβλέπω         supervise, superintend, oversee     надгледувам          надгледати 
Επιβραβεύω     reward, award a prize, recompense   наградувам         наградити 
Επίγνωση          awareness, consciousness            сознание     соснање, свесност 
Επίγραμμα        epigram, inscription                         епиграм              епиграм 
Επιγραφή         inscription                                          натпис                натпис 
Επιδεικνύω       exhibit, display                                покажувам          показати 
Επίδειξη            display, demonstration, show      дисплеј   дисплеј, приказ, демонстрације 
Επιδεκτικός      susceptible                                     приемлив    приемливиј, прихватљив 
Επιδένω           swathe                                           преврзувам            везати 
Επιδέξιος           skilful, deft, adroit                           вешт                    вешт 
Επιδεξιότητα     skill, adroitness, dexterity               вештина              вештина 
Επιδεξιότητα     skill, adroitness, dexterity               умеетност            спретност 
Επιδέχομαι, βάζω      admit of, permit of                 трпам                   трпати 
Επιδημία           epidemic                                         епидемија           епидемија 
Επιδιορθώνω    repair, mend, fix                              поправам            поправити 
Επιδιορθώνω    repair, mend, fix                             ремонтирам       ремонтовати 
Επιδιόρθωση    repairing, mending, fixing                 ремонт               ремонт 
Επιδιόρθωση    repairing, mending, fixing                поправка           поправка, исправка 
Επιδιώκω           be after, seek, aspire                      се стремам        стремити 
Επιδίωξη           aim, pursuit, aspiration                   стремеж      тражење, гоњење, потрага 
Επιδοκιμάζω     approve of,  agree, hold with          одобрувам         одобрити 
Επιδοκιμασία    approval,  sanction                           одобрение         одобрење 
Επίδομα            allowance, benefit                            додаток              додатак 
Επίδοξος           presumptive                                     веројатен            вероватен 
Επιδόρπιο         dessert                                             десерт                десерт 



137 

 

Επίδοση            application, delivery, serving          предавање          напредак 
Επίδοση            application, delivery, serving          врачување           врачање,  достава 
Επιδρομέας        aggressor, attacker                      агресор                 агресор, нападач 
Επιδρομή          raid, inroad, foray, invasion            агресија                агресија 
Επιεικής, δουλοπρεπής lenient, clement                 снисходлив          снисходљив 
Επίζηλος, φθονερός  enviable                                завиден                 завидан, завидљив 
Επιζήμιος           harmful, damaging, detrimental      штетен              штетан 
Επίθεση            assault                                            напад                  напад, препад, навала  
Επίθεση            assault                                            атака                   атак, јуриш, налет  
Επιθέτω, τοποθετώ    set                                         поставувам        поставити 
Επιθετικός         offensive, aggressive                      нападен             нападачки 
Επιθετικός         offensive, aggressive                      агресивен           агресиван 
Επίθετο (Επώνυμο) surname, family name             презиме              презиме 
Επιθεώρηση     inspection, review                           инспекција          испитивање 
Επιθεώρηση     inspection, review                           преглед                преглед 
Επιθεωρητής    inspector, supervisor                       инспектор           инспектор 
Επιθεωρώ         inspect, review, survey                   прегледувам      прегледати 
Επιθεωρώ        inspect, supervise                           вршам инспекција   вршити инспекцију 
Επιθυμία            desire, wish                                   желба                жеља, жудња 
Επίκαιρος         actual, current, timely, opportune   актуелен              актуалан 
Επίκαιρος         timely, opportune                            навремен             у право време 
Επικαιρότητα    timeliness, opportuneness            актуелност           актуалности 
Επίκεντρο         epicentre                                         епицентр            центар, мета 
Επίκεντρος      central, of the centre                        епицентричен       централни 
Επικήδειος        funeral                                             погребален          погребан 
Επικήδειος        funeral                                            погребален          погреб, сахрана 
Επικήδειος        funeral                                             надгробен          надгробни споменик 
Επικίνδυνος      dangerous, perilous, hazardous      опасен                 опасан 
Επικοινωνία     communication, contact                   комуникација     комуникација 
Επικοινωνία     communication, contact                   врска                   контакт 
Επικοινωνώ      communicate, be in contact            комуницинирам  комуницирати 
Επικολλώ        stick on, affix                                    лепам                 лепити, прилепити 
Επικολλώ          stick on, affix                                  залепувам          залепити 
Επικός               epic                                                епски                    епски 
Επικράτεια        state, dominion                              владеење, држава   власт, држава 
Επικρατώ          be reign, hold                                  владеам              владати, бити владар  
Επικρατώ          be reign, hold                                 господарам           господарити, држати 
Επικρίνω           criticize, blame, censure                 критикувам       критиковати 
Επικρίνω, αποδοκιμάζω  criticize                            осудувам           осудити, осућивати 
Επίκριση            criticism, blame, censure                критика             критика 
Επικριτής           critic, censurer                                критичар           критичар 
Επικροτώ, εγκρίνω   approve, applaud                   одобрувам          одобравати, одобрити 
Επικυρώνω        ratify                                                утврдувам         потврдити 
Επικύρωση       ratification, sanction, authentication  потвердување   потверда 
Επιλέγω            conclude, select, choose                 избирам             бирати, изабрати 
Επιλέγω            conclude, select, choose                 собирам            одабирати, одабрати 
Επιληψία, σεληνιασμός epilepsy                               епилепсија        епилепсија 
Επιλογή             selection, choice                              избор                избор 
Επιλογή             selection, choice                              селекција         селекција 
Επίλογος           epilogue                                           епилог                епилог 
Επιλύνω,  επιλύω  solve, unravel                               разрешувам       решити 
Επιμελής            attentive, diligent, careful                грижлив             пажљив 
Επιμελητεία    commissariat, logistics                       интенданство    интендантура 
Επιμελητής        caretaker, monitor                          асистент              асистент 
Επιμένω             insist, persist                                   настојувам         настојати 
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Επιμονή             insistence, persisence                   настојчивост       настојање 
Επίμονος           insistent, persisent                          упорен                 упоран 
Επινόημα         contrivance, invention                     измислица           измишљотина 
Επινοώ              invent, think up, make up              измислувам       измислити, измишљати 
Επινοώ              invent, think up, make up              откривам              открити 
Επίορκος         perjurer                                            клетвопрестапнички   заклет 
Επίπεδο            flat, plane, level                              ниво                      ниво 
Επιπεδομετρία   planimetry, plane geometry           планиметрија       планиметрија 
Επίπεδος          plane, level, even, flat, smooth        рамен                  раван 
Επιπλέω            float                                                 плутам                плутати 
Επίπληξη          reprimand, rebuke, reprove              укор                   укор 
Επίπλωση, ταπετσάρισμα   furnishing                     мебелирање       меблирање 
Επιπόλαιος        superficial, shallow, skin-deep        површен             површан 
Επιπόλαιος        superficial, shallow, skin-deep       лекомислен       лакоуман 
Επιπολαιότητα   superficiality, shallowness              површност         површност 
Επιπολαιότητα  superficiality, shallowness               лекомисленост   лакоумност 
Επίπονος           laborious, tough, hard, toilsome     тежок                 тежак 
Επίπονος           pushy, energetric                            напорен             заморан 
Επίσημος         official, solemn                                  официјален       официален  
Επίσημος, αρμόδιος  official, solemn                       меродавен           меродаван  
Επισημότητα    formality, solemnity                 официјалност    официалност, формалност 
Επισημότητα    formality                                    официјален карактер   службени карактер 
Επισκεπτήριο    visiting-card                                   визит карта        визиткарта, посетница 
Επισκέπτης        visitor                                             посетител        посетилац 
Επισκέπτομαι     visit                                                посетувам        посетити 
Επισκευάζω       repair, mend, fix                             поправам         поправити 
Επισκευή          repairing, mending, fixing                поправка          поправак 
Επίσκεψη         visit, call, visitation                           посетување      посета 
Επισκιάζω        shade, shadow, mar                       засенувам        сенчити 
Επισκόπηση     review, inspection                           преглед              прегледање 
Επίσκοπος        bishop                                            епископ              бискуп 
Επισκοπώ       scrutinize, examine closely              разгледувам       нагледати 
Επισκοπώ       scrutinize, examine closely              правам преглед   прегледати 
Επιστατώ       supervise, oversee, superintend       контролирам      контролисати 
Επιστέγασμα    capping, capping stone                   покрив                кров 
Επιστέγασμα, λήξη, τέλος  capping, topping off      завршок (на нешто)  завршетак 
Επιστήμη           science                                           наука                   наука 
Επιστήμονας     scientist                                          научен соработник     научник 
Επιστημονικός   scientific                                        научен                  научни  
Επιστηρίζω       support                                           поткрепувам        подржати, потпомоћи 
Επιστηρίζω, βασίζω   support                                 се базирам           базирати 
Επιστήριξη, δυνάμωση  support                               поткрепување    поткрепљење  
Επιστολή           letter                                               писмо                   писмо 
Επιστόμιο, μικρή πίπα   mouthpiece                        муштикла           муштикла                  
Επιστράτευση   mobilization                                     мобилизација     мобилизација 
Επιστρέφω         return, come/go/be back               враќам                 вратити се, повратити 
Επιστροφή (γύρισμα) return, reversion, rotation      враќање              повратак 
Επιστρώνω     cover, spread on/over                     постилам              застирати, покрити 
Επίστρωση, κάλυψη covering, coating, plating     покривание, постилање  покривање 
Επιταγή            cheque, check                                  чек, запис, белешка     чек 
Επιτακτικός       commanding, imperative                 заповеден            заповедни 
Επίταξη              requisition, commandeering           реквизиција          реквизиција 
Επιτάφιος          funeral, epitaph                                надгробен            надгробен 
Επιτελείο            staff                                                 штаб                     штаб 
Επιτέλους          at last, at length                               најпосле              най-зад 
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Επιτελώ, εκτελώ  achieve, accomplish, fulfil              извршувам         извршити 
Επίτευξη            achievement, fulfilment                   постигнување       достигнућа     
Επιτήδειος         skilful, appropriate                           способен          способан 
Επιτηδειότητα, ικανότητα skill, aptitude                   способност        способност 
Επιτηδειότητα     skill, aptitude                                умеење        умеће, вештина, мудрост 
Επίτηδες, σκοπίμως   deliberately, intentionally        намерно               намерно 
Επιτίθεμαι           attack, charge, set upon              напаѓам, атакувам     нападати, напасти 
Επίτιμος             honorary                                         почетен                почасни 
Επιτιμώ, μισώ       rebuke, reprimand                      мрзнам                  мрзети 
Επίτομος, βραχύς condensed, abridged, shortened   краток               кратак 
Επιτρέπω          allow, permit                                    дозволувам          дозволити 
Επιτρέπω          allow, permit                                    одобрувам          одобрити 
Επιτρέπω          allow, permit                                    разрешувам         допустити 
Επιτροπή           committee, commission                 комисија               комисија 
Επιτροπή           committee, commission                  комитет               комитет 
Επίτροπος         commissar                                      комесар                члан комисије 
Επιτυγχάνω        succed in, manage to, achieve      постигам             постићи 
Επιτυγχάνω        succed in, manage to, achieve      успевам                успети 
Επιτυχία             success, achievement, attainment  успех                    успех 
Επιφάνεια           surface, face, top                           површност           површина 
Επιφανής, διάασημος   renowed, illustrious, eminent   виден              вићен 
Επιφυλακτικός   cautious, reserved                           резервен           резервисан 
Επιφυλακτικός  cautious, reserved                          воздржан            уздржљив 
Επιφύλαξη        cautiousness, reservation               резервираност    резервисање 
Επιφύλαξη       cautiousness, reservation               воздржаност       уздржаност  
Επιφυλάττομαι   reserve, hold                                 резервисан сум    резервисати 
Επιφυλάττομαι    reserve, hold                                се воздржувам    уздржати 
Επιφυλλίδα         feuilleton, serial                             подлисник         подлистак 
Επιφώνημα        exclamation, interjection                извикување       извик 
Επιχείρημα         argument, reasoning                     аргумент           аргумент 
Επιχείρηση (στρατιωτ., κτλ.) operation                    операција         операција 
Επιχορήγηση      allowance, bounty, extra pay        донација           донација 
Επίχρυσος          gold-plated                                     позлатен         позлаћен 
Επιχρυσώνω      gold-plate, gild                               позлатувам      позлатити 
Επιχρύσωση     gold-plating, gilding                         позлатување    позлата 
Επιχωμάτωση  landfill, banking up             (образување) насип       насип 
Εποικίζω           colonize, settle                                колонизирам      колонизитати  
Εποικισμός        colonization, settlement                 колонизација      колонизација 
Επόμενος           next, following, subsequent           следен             следећи 
Εποποιία           epopee, epic                                  епопеја              епика 
Εποπτεία           supervision, surveillance               надгледност     надгледање 
Εποπτεία            control, supervision, surveillance   контрола              контрола 
Επόπτης             supervisor, overseer                      контролор          контролер  
Επουλώνω (τραύμα) heal up/over, skin over          зарастувам        зарастити 
Επούλωση       healing, cicatrization                        зараснување     зарастање 
Εποχή                season                                            сезона               сезона 
Εποχή                season                                           годишно време    годишње доба 
Επτά                   seven                                              седум                 седам 
Επώνυμο           surname, family name                    презиме             презиме 
Ερασιτέχνης      amateur, dilettante                           љубител          љубитељ 
Ερασιτέχνης      amateur, dilettante                           аматер              аматер                     
Ερασιτεχνικός     amateurish                                  аматерски       аматерски, дилетантски        
Εραστής             lover                                                љубовник         љубавник 
Εργάζομαι          work, labour, function                     работам              радити 
Εργαλείο            instrument, tool, implement              алатка               алат 
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Εργαλείο            instrument, tool, implement             инструмент       инструмент 
Εργασία             work, labour                                     работа               рад, посао 
Εργασία, κόπος, μόχθος     work, labour                    труд                 труд 
Εργαστήριο        laboratory                                        лабораторија    лабораторија 
Εργαστήριο       laboratory                                         работилница    радионица 
Εργάτης             worker, workman, labourer             работник            радник 
Εργατικός          working, industrial, labour               работен             радан 
Έργο, προϊόν    work                                                 производ           производ 
Έργο                 work, business, affairs                     дело, труд          дело, труд 
Εργοστάσιο       factory, mill, works                           фабрика             фабрика 
Ερεθίζω              irritate, annoy, exasperate              дразнам, возбудувам   надражити 
Ερεθισμός         irritationn, exasperation                  дразнење          надражај 
Ερείπιο              ruin, remains, ruins, rubble              руина                рушевина 
Ερειπώνω        ruin, devastate                                 растурам           разрушити, рушити                    
Έρευνα            search, inquiry, research                  проучување      проучавање 
Ερευνητής, ανακριτής  explorer, researcher            иследник             иследник 
Ερευνώ, σπουδάζω    search, inquire, research     проучувам            проучавати 
Ερευνώ, σπουδάζω    search, inquire, research     проучувам            проучити 
Ερευνώ, ανακρίνω, εξετάζω  search, inquire, research  иследувам         иследити  
Ερημιά               isolation, loneliness                          пусто                   пустош, пустиња 
Ερημονήσι       desert island                                       пуст остров          пуст острво    
Ερημονήσι       desert island                                       ненаселен остров   осамљено острво   
Ερημονήσι, ακατοίκητο νησί  desert island     ненаселен остров   ненасељен острво   
Έρημος (επίθετο) desert, desolate, deserted, empty  напуштен           напуштен 
Έρημος             desert, waste-land, wilderness          пустина              пуст 
Ερημώνω         desolate, ravage                                опустошувам    опустошити 
Ερημώνω (καταστρέφω) destroy, ruin              разрушувам      порушити, разорити 
Ερημώνω (καταστρέφω) destroy, ruin                   разрушувам    уништавати, упропастити 
Ερημώνω (καταστρέφω) destroy, ruin                 разрушувам    потући, слистити, сломити 
Ερήμωση          desolation, ravage, devastation        опустошување  опустошење 
Ερήμωση (καταστροφή) destruction                          разрушување        рушење 
Ερμηνεία         interpretation, version                       толкување          тумачење, превођење 
Ερμηνεία           interpretation, version                      објаснување         објашњење 
Ερμηνευτής    interpreter, explainer                          толкувач               тумач, преводилац  
Ερμηνεύω        interpret, expound                            толкувам           тумачити, протумачити  
Ερμηνεύω         interpret, expound                           објаснувам             објаснити 
Ερυθρόδερμος  red-skinned                                      црвенокожец        црвенокожац 
Ερυθρός            red                                                   црвен                    цервен 
Ερυθρότητα       redness, blush                                црвило, руменило црвенило 
Έρχομαι           come, arrive                                     доаѓам                   доћи      
Έρχομαι           come, arrive                                     пристигам              приспети, стићи 
Ερχομός          coming, arrival                                   пристигање          приспеће, долазак,  
Ερχομός          coming, arrival                                  идење                   стизање 
Έρωτας            love, romance                                   љубов                  љубав 
Ερωτεύομαι      fall in love                                         се вљубувам       заљубити 
Ερωτηματολόγιο, δημοσκόπηση questionnaire        анкета                   анкета,  упитник 
Έσοδο              income, revenue, receipts                приход, доход       приход 
Εστία                fireplace                                            огниште                 огњиште 
Εστία, οικία       home                                                 дом                       дом 
Εστίαση, συμπόσιο, γιορτή  catering                        пир                        пир 
Εστιατόριο       restaurant                                          ресторан              ресторан 
Εσύ                  you                                                   ти                           ти 
Εσώρουχο       undergarment                                   бело                     бела,  доње рубље 
Εσωτερικόν       inside, interior                                  внатрешност        унутрашњост 
Εσωτερικός     internal, inner                                     внатрешен           унутрашњи 
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Εταιρεία           company, firm, corporation               компанија             компанија 
Εταιρεία           company, firm, corporation               фирма                  фирма 
Ετήσιο περιοδικό, ημεροδείκτης  almanac, yearbook  алманах             алманах 
Ετικέτα            etiquette, label                                   етикета                 етикета 
Ετοιμόλογος     witty, quick-witted                             духовит             духовит, оштроуман    
Ετοιμόλογος     witty, quick-witted                             духовит               довитљив     
Έτοιμος            ready, prepared, set, about to          готов                    готов 
Ετοιμότητα       readiness, preparedness                  готовност            готовност 
Έτος                 year                                                  година                година 
Ετυμηγορία    verdict                                    (донесување на) пресуда    пресуда    
Ετυμολογία      etymology                                        етимологија          етимологија 
Ευαγγέλιο        Gospel                                              евангелие            јеванђеље 
Ευαγγελιστής   evangelist                                         евангелист           јеванђелистик 
Ευάερος           airy, well-aired                                добро провретен    добро проветрено  
Ευαισθησία      sensibility, sensitivity                       чувствителност    чувственост 
Ευαίσθητος      sensible, sensitive, delicate            чувствителен        чувствен 
Ευγένεια           politeness, civility, gentleness        учтивост                 учтивост 
Ευγενής            polite, courteous, noble                  учтив                       учтив 
Ευγενής, μεγαλόψυχος  polite, courteous, noble   благодарен             благодаран 
Ευγνωμονώ      be grateful /thankful to                  благодарен сум       благодарити 
Ευδιάθετος       good-tempered                               благорасположен  расположен 
Ευδοκίμηση    prosperity, success                          напредок                 напредак 
Ευδοκίμηση, επιτυχία    prosperity, success           успех                     успех 
Ευδόκιμος       prosperous, successful                   успешен                успешан 
Ευδοκιμώ         prosper, flourish                            просперирам         просперирати 
Ευεργετικός     beneficial, salutary                         благотворен          добротворан 
Ευεργετώ        benefit, be beneficial                      правам добрини    чинити добро дело 
Ευθεία              a straight line, straight                   права линија         права линија 
Ευθύγραμμος   straight, rectilinear                         праволиниски       праволинијски 
Ευθυμία           gaiety, cheerfulness                       веселост                весеље, радост 
Ευθυμογράφημα  humorous story                         хумористично честиво    хумореска    
Εύθυμος           merry,  cheerful, jolly                     весел                    весео 
Ευθύνη             responsibility                                  одговорност          одговорност 
Ευθύνομαι        be responsible                               одговорен сум      бити одговоран 
Ευθυμώ            be merry/jolly, cheer up                 се веселам            веселити се 
Ευκαιρία          opportunity, occasion                      згоден случај        практичан случај 
Ευκαιρώ           have time, be free                          имам време          имати времена 
Ευκαταφρόνητος, μηδαμινός  negligible                ништожен              ништаван 
Ευκαταφρόνητος, ασήμαντος   negligible              незначителен         незначајан 
Ευκινησία, δραστηριότητα    agility                        агилност                 агилност  
Ευκίνητα, δραστήρια      energetically                    агилно                    агилно  
Ευκίνητος, δραστήριος  agile, energetic                агилен, агилни       агилан, окретан  
Ευκολία            ease, easiness                               леснина                лакоћа 
Ευκολύνω        make things easy, facilitate            олеснувам            олакшати 
Ευκρίνεια         clearness, clarity, lucidity                јаснотија               јасноћа 
Ευλάβεια         godliness, piety                                благослови          благослов     
Ευλογημένος   blessed                                            благословен         благословен  
Ευλογία            blessing                                           благослов            благослов 
Ευνόητος         obvious, easy to understand           јасен                      јасан 
Ευπείθεια           docility, obedience                        послушност        послушност  
Ευπείθεια          docility, obedience                         покорност            послушност 
Ευπειθής           docile, obedient                             послушен            послушни, поштен 
Ευπειθής           docile, obedient                             покорен                послушни 
Ευπιστία            credulous, naïve, gullible              лековерност        лековерие, наивност 
Εύπιστος         credulous, naïve, gullible                 наивен                наиван, лаковеран 
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Εύπλαστος        plastic, malleable, pliable               пластичен          пластичан  
Ευπορία           prosperity, affluence, opulence       богатство           богатство 
Εύπορος          prosperous, well-off                         богат                   богат 
Ευπρεπής        decent, seemly, respectable            пристоен            пристијан 
Ευπρόσδεκτος  acceptable, welcome                      пријатен              прихватљив 
Ευρεσιτεχνία    patent                                              изум                      изум 
Ευρετήριο        catalogue                                         каталог                каталог 
Ευρετήριο        index, list                                          индекс                  индекс 
Ευρετήριο         catalogue                                        азбучник              азбучни 
Ευρύς, ευρύχωρος   wide, broad, spacious, roomy  широк                   широк 
Ευρύτητα, πλάτος    breadth, width                         раширување        ширина                   
Ευρυχωρία       spaciousness, roominess                ширина               ширина 
Ευρυχωρία       spaciousness, ampleness                простор              пространост 
Ευρύχωρος      spacious, roomy, ample                   простран             простран 
Ευρωπαϊκός     European                                         Европски             Европски 
Ευρώπη            Europe                                            Европа                 Европа 
Εύρωστος         vigorus, robust, lusty, brawny         здрав                   здрав 
Εύρωστος        vigorus, robust, lusty, brawny           силен                  силан 
Ευσπλαχνία      compassion, mercy                         милосрдие          милосрђе 
Ευστάθεια         stability, steadiness, firmness          постојаност         постојаност 
Ευσυνειδησία    conscientiousness                          добросовесност  савесност 
Ευσυνείδητος    conscientious                                 добросовесен     савестан 
Εύσωμος          stout, robust, sturdy, burly               јадар                   адар, велики 
Ευτυχία              happiness, felicity, bliss                 среќа                    срећа 
Ευφυία             cleverness, intelligence, smartness  будност              будност 
Ευφορία            euphoria, ebullience                       плодородна         плодност 
Εύφορος           fertile, fruitful                                   плоден                 плодан 
Ευφραίνω         delight, make glad                          се веселам           веселити се 
Ευφροσύνη       delight, exhilaration                         задоволство       задовољство 
Ευφροσύνη       delight, exhilaration                         уживање             уживање 
Ευχαριστημένος pleased, satisfied, glad                  задоволен         задовољан 
Ευχαρίστηση    pleasure, delight, contentment         задоволство     задовољство 
Ευχαριστία        thanks, thanksgiving                       благодарност      благодарно 
Ευχάριστος       pleasant, enjoyable, gratifying         пријатен           пријатан 
Ευχαριστώ         please, thank, delight                    благодарам       благодарити 
Ευχή                  wish, blessing                                  молитва           молитва 
Εύχομαι, προσεύχομαι    wish, pledge                    се молам            молити се   
Εφαπτομένη     tangent                                            тангента            тангента 
Εφαρμογή        application, implementation, fit        прилог               примена 
Εφαρμόζω        apply                                              приложувам      применити, важити  
Εφαρμόζω        apply                                              приложувам       аплицирати     
Εφαρμόζω, τονίζω implement, fit, sit                      нагласувам        нагласити 
Εφαρμόσιμος   applicable                                       приложен            применљив 
Εφαρμοστής     fitter                                                   монтер              монтер, подешавач 
Εφεδρεία          reserve                                             резерва              резерва 
Έφεδρος          reserve, reservist                              резервен            резервист 
Έφεση              appeal                                              апелација           апел 
Έφεση              appeal                                              апелација           апелација 
Εφετείο             court of appeal                              апелационен суд    апелациони суд 
Εφηβεία            puberty                                            пубертет            пубертет 
Εφημερίδα, κήρυκας   newspaper, journal               весник                весник 
Εφιάλτης           nightmare                                        кошмар              кошмар 
Εφοδιάζω           supply, provide, equip                   снабдувам         снабдевати 
Εφοδιασμός       supply, provide, equip                    снабдување      снабдевеност 
Εφόδιο               supply, outfit, equipment, store      провизија           провизија 



143 

 

Έφοδος              attack, assault, onset                      атака                 атак, јуриш 
Έφοδος              attack, assault, onset                     напад                  напад 
Εφοπλιστής     shipowner                                         бродосопственик     бродовласник  
Εφορία                revenue office                                инспекција           инспекција 
Εφορία              revenue office                                 даночна служба   порезна управа   
Εφορία              revenue office                                 даночна служба    пореска служба 
Εφορμώ            assault, rush at                             јуришам, напаѓам    јуришати   
Εχθρεύομαι         hate, bear sb malice                     се мразам               мрзети 
Εχθροπραξία     hostility                                  непријателско дејствие  непријатељски чин 
Εχθρός (αντίμαχος) enemy                                      противник             противник 
Έχιδνα, οχιά     adder, viper                                     змија, ехидна       змија отровница 
Έχω                     have, have got                              имам                     имати 
Ζάλη                   dizziness, giddiness                       вртоглавица         вртоглавица 
Ζαλίζω               make dizzy/giddy, bewilder            зашеметен сум      одушевљен сум  
Ζάλισμα             stunning, amazing, stupefying       зашеметување       запањујуће 
Ζαλισμένος       stunned, dizzy, giddy, dazed           зашеметен            запањен   
Ζαμπόν              ham                                                шунка                     шунка 
Ζάπλουτος         fabulously rich                                многу богат          врло богат 
Ζάρι                   die                                                   коцка                    коцка 
Ζαρκάδι             deer, roe                                          срна                     срна 
Ζαφείρι              sapphire                                           сафир                  сафир 
Ζαχαροπλαστείο confectionary, patisserie               слаткарница        посластичарница 
Ζαχαροπλάστης    confectioner, pastrycook             слаткар               сластичар 
Ζέβρα                 zebra                                              зебра                   зебра 
Ζελατίνη             zelatine, celluloid                            желатин               желатин 
Ζεματίζω            scald, scorch                                  парам, попарувам  опарити 
Ζενίθ                   zenith, peak, height                       зенит                  зенит 
Ζερβός, αριστερόχειρ   left-handed                           лев                     љеворуке 
Ζεσταίνω             heat up,warm up                           греам                  загрејати 
Ζεσταίνω             heat up, warm up                         греам                   подгрејати 
Ζεσταίνω             heat up, warm up                         затоплувам        утоплити 
Ζεστασιά, ζέστη  warmth, heat                                 топлина              топлина 
Ζεστός                warm, hot                                        топол                топао 
Ζευγάρι              pair, couple                                     пар                    пар 
Ζευγάρι              pair, couple                                     двојка                двоје 
Ζευγάς               ploughman, teamster                      орач                   орач 
Ζέφυρος (ο άνεμος) zephyr, the west wind               зефир                зефир 
Ζέφυρος            zephyr, the west wind                    западен ветер    западни ветар 
Ζηλεύω               envy, be jealous                             завидувам        завидети 
Ζήλεια (φθόνος) jealousy, envy                                  љубомора       љубомора 
Ζήλεια                jealousy                                           завист               завист 
Ζηλιάρης            jealous                                             љубоморан      љубоморан 
Ζηλιάρης            jealous                                             завидлив          завидан 
Ζημία                 damage, mischief                              штета               штета 
Ζημία                 damage, mischief                             загуба              губитак 
Ζημιώνω            damage, hurt, prejudice                   оштетувам       штетити 
Ζημιώνω           damage, hurt                                   трпам загува     трпе губитак 
Ζήτημα, πρόβλημα  problem, matter, case               проблем             проблем 
Ζητιανεύω, επαιτώ  beg                                            просам               просити 
Ζητιάνος, επαίτης   beggar                                        просјак              просјак 
Ζήτω                  hurrah                                              да живее, ура   живео, живио 
Ζόρι, βία             strain, stress, force                           насилство       насиље 
Ζόρικος, σκληρός  tough                                            тежок                тежак 
Ζούγκλα             jungle                                               џунгла              џунгла 
Ζουζούνι            insect                                                инсект             (мали) инсект 
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Ζουλώ                squeeze, press                                притискам, стискам  притискати 
Ζουμερός           juicy, succulent                                сочен               сочан 
Ζουμί                 juice                                                  сок                   сок 
Ζουμπούλι, υάκινθος  hyacinth, harebell                   зумбул, хијацинт   зумбул 
Ζουπώ             squeeze, squash, press                    исцедувам          исцедити    
Ζουρλαίνω        drive mad                                         полудувам (некого)    полудети 
Ζουρλαίνω        drive mad                                          излудувам (некого)    лудети 
Ζουρλός            mad                                                  луд                  луд 
Ζοφερός            murky, inky, gloomy                        темен               таман 
Ζοφερός            murky, inky, gloomy                         мрачен            мрачан 
Ζυγαριά            scale                                                  вага                  вага 
Ζύγι                   weighing, weight                               тежина            тежина 
Ζυγίζω             weigh, turn the scales                       мерам              мерити тежину 
Ζύγισμα            weighing up                                      мерење           мерење 
Ζύγισμα            weighing up                                      вагање             вагање 
Ζυγώνω, πλησιάζω  approach, bring near               приближувам   приближити 
Ζυθοπωλείο      beerhouse, pub                                пивница           пивница 
Ζύθος                beer, ale                                           пиво                 пиво 
Ζυμάρι               leaven, yeast, barm                          тесто                 тесто 
Ζυμάρι               leaven, yeast, barm                          тестенина         тестенина 
Ζυμαρικά          pasta                                                 тестенини         производи од теста 
Ζύμωμα             kneading                                           месење            мешање 
Ζυμώνω             knead                                                месам              месити, замесити 
Ζύμωση            fermentation, zymolysis                    ферментација   ферментација 
Ζω                      live, be alive                                     живеам            живети 
Ζωγραφίζω        paint, picture, portray, depict            сликам            сликати 
Ζωγραφίζω        paint, picture, portray, depict            цртам              цртати 
Ζωγραφιστός     painted                                              насликан         насликан 
Ζωγραφιστός     painted                                              нацртан            нацртан 
Ζωγράφος         painter                                               сликар             сликар 
Ζωδιακός         zodiac                                                зодијаски            зодијак 
Ζώδιον             sign of the zodiac                               знак во зодијакот   знак зодијака 
Ζωή                    life, existence                                    живот                живот 
Ζωηρεύω            liven up, animate                               оживувам          оживити 
Ζωηρός              lively, vivid, energetic                        енергичен         енергетски 
Ζωηρός (ζωντανός) lively, animate, cheery, vivid       жив                    жив 
Ζωηρότητα   liveliness, vividness, vivacity, briskness   животност       животност 
Ζωηρότητα   liveliness, vividness, vivacity, briskness   живост             живоси 
Ζωικός              vital, life                                              животен             животни 
Ζωμός              soup, broth, stock                               чорба                  чорба 
Ζωμός              soup, broth, stock,                              супа                    супа 
Ζώνη (ζωστήρας) girdle, belt                                       појас                  појас 
Ζώνη (περιοχή) zone, area                                          зона                   зона 
Ζωντάνεια        liveliness, vividness, vivacity               живост               живот 
Ζωντάνεμα       revival, enlivening                                оживување        оживљавање 
Ζωντανεύω        revive, come back to life                   оживувам           оживети 
Ζωντανός         animate, alive, lively, live                     жив                    живахан 
Ζώο                   beast, animal                                      животно            животиња 
Ζωογόνηση      revival, animation, encouragement     оживување       оживљавање 
Ζωογονώ           vitalize, animate, give life                   оживувам         оживети 
Ζωοδότης       life-giver                                                кој дава живот     давалац живота 
Ζωοκλοπή       cattle-stealing                                       крадење добиток    крађа стоке 
Ζωολογία          zoology                                               зоологија          зоологија 
Ζωολογικός      zoological                                            зоолошки         зоолошки 
Ζωολόγος         zoologist                                             зоолог               зоолог 
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Ζωστήρας         belt, strap                                           колан                колан 
Ζωοτροφώ       breed cattle                                      хранам животно    храњење животиња 
Ζωύφιο             insect                                                  инсект              инсект 
Ζωώδης            bestial, beastly                                   животински       животињски 
Ή                       or, either                                            или                   или 
Ήβη                  puberty                                               пубертет          пубертет 
Ήβη                  puberty                                               младост           младост 
Ηγεμόνας         prince, sovereign, potentate               принц                принц 
Ηγεμόνας         prince, sovereign, potentate               владетел         владар, кнез 
Ηγεμονεύω       reign, rule                                           владеам           владати 
Ηγεμονεύω      reign, rule                                            царувам               царевати          
Ηγεμονία          hegemony, domination                       владеење         владавина 
Ηγεμονία          hegemony, domination                      хегемонија        хегемонија 
Ηγεσία              leadership, command                       раководство   руководство, лидерство 
Ηγεσία              leadership, command                      раководство         вођство, вође 
Ηγέτης              leader, commander                            лидер               лидер  
Ηγέτης              leader, commander                            водач                вођа 
Ηγέτης              leader, commander                           раководител    руководилац, менаџер 
Ηγουμένη         abbess, prioress                                 игуменија          игуманија 
Ηγουμένη         abbess, prioress                                 опатија              опатица 
Ηγούμενος        abbot, prior                                        игумен               игуман 
Ηγούμενος        abbot, prior                                        опат                    опат 
Ήδη                   already, by now                                 веќе                   веђ 
Ηδονή               pleasure, delight                               уживање              уживање 
Ηδονή               pleasure, delight                               наслада               наслада 
Ηδονή               pleasure, delight                               задоволство       задовољство 
Ηθική                ethics, morality                                  морал                 морал, моралност 
Ηθικό                morale, spirit                                      дух                     дух 
Ηθικολόγος      moralistic, moralizer                          моралист              моралист 
Ηθικός             moral, ethical                                     морален               моралан 
Ηθικός              moral, ethical, ethic                          етички                  етички 
Ηθοποιία          acting                                                глума                    глума 
Ηθοποιός         actor, performer                                глумец                  глумац 
Ήθος                nature, character                              природа                природа 
Ήθος                morals, ethos, moral standards       нарав                     нарав 
Ήθος                 morals, ethos, moral standards       карактер                карактер 
Ηλεκτραγωγός  conductor of electricity            електричен проводник   проводник струје 
Ηλεκτρίζω        electrify                                            електризирам          електризирати 
Ηλεκτρικό         electricity                                          електрицитет        електрицитет 
Ηλεκτρικός       electrical                                           електричен            електричан 
Ηλέκτριση        electrification                                    електрификација    наелектрисање     
Ηλεκτρισμός    electricity                                        електрична струја   електричност 
Ηλεκτρογεννήτρια  electric generator                 мотор-генератор   електрични генератор 
Ηλεκτρόδιο       electrode                                          електрода              електрода 
Ηλεκτροδυνανική  electrodynamics                         електродинамика   електродинамика 
Ηλεκτροκινητήρας  electromotor                              електромотор         електромотор 
Ηλεκτρολογία   electrology                                       електротехника     електротехника 
Ηλεκτρολόγος  electrician, electrical fitter                електротехничар   електричар 
Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων  car electrician              автоелектрична     аутоелектричар         
Ηλεκτρόλυση    electrolysis                                       електролиза          електролиза 
Ηλεκτρομαγνήτης   electromagnet                           електромагнет       електромагнет 
Ηλεκτρόμετρο   electrometer                                    електрометар         електрометар 
Ηλεκτρονικός    electronic                                         електроникски       електронски 
Ηλεκτρόνιο        electron                                            електрон                електрон 
Ηλεκτροπληξία   electric shock                   електричен шок   електрични шок, струјни удар 
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Ηλεκτροτεχνίτης electrician, electrical fitter              електричар            електротехничар 
Ηλεκτροφωτίζω  light by means of electricity          електрифицирам    електрификовати 
Ηλιακός             solar, sun                                         сончев                    сунчан 
Ηλίαση               sunstroke                                        сончев удар           сунчаница 
Ηλίθιος               idiot, cretin, fool, imbecile               идиот                      идиот 
Ηλίθιος               idiot, cretin, fool, imbecile               глуп                    глуп, кретен 
Ηλιθιότητα         idiocy, imbecility, cretinism             идиотизам          идиотизам, идиоција 
Ηλικία                age                                                  години                годиште  
Ηλιοβασίλεμα   sunset, sundown                             зајдисонче            залазак сунца 
Ηλιοθεραπεία   sunbathing                                     сончање, хелиотерапија   сунчање  
Ήλιος                 sun                                                  сонце                сунце 
Ημέρα                day                                                 ден                     дан 
Ημερεύω, ημερώνω  tame, domesticate                 припитомувам     припитомити 
Ημερεύω, ημερώνω  tame, domesticate, tonw down    скротувам     укротити 
Ημερόβιος, ημερινός day, daily, day’s                     дневен                дневни  
Ημερολόγιο       calendar, almanac, diary                 календар           календар 
Ημερολόγιο       journal, diary                                    дневник            дневник 
Ημερομηνία       date                                                 дата                   датум 
Ημερομίσθιο      day’s work, a day’s wages              дневница           дневница   
Ήμερος, κατοικίδιος     placid, quiet, docile              питом                  питом 
Ήμερος              placid, quiet, docile                        припитомен        миран, послушан 
Ημίθεος              demigod                                          полубог             полубог 
Ημικρανία          migraine, sick headache                  мигрена             мигрена 
Ημικύκλιο           semicircle                                        полукруг            полукруг 
Ημίμετρα            half measures                                 полумера           пола мере 
Ημισέληνος        halfmoon                                         полумесечина    полумесец 
Ημισφαίριο        hemisphere                                      хемисфера         хемисфера 
Ημισφαίριο        hemisphere                                      полутопка           полулопка 
Ημίφως            half-darkness, halflight                     полусветло         полутама 
Ημίωρο              half-hour                                          половина час     пола сата 
Ηνίο                   rein                                                  узда                    узда 
Ηνωμένος         united                                              соединет             сједињен   
Ηνωμένος         united                                               обединет            уједињен 
Ήπειρος            continent                                          континент          континент 
Ήπιος                mild, genial, gentle, clement            благ                   благ 
Ήπιος                mild, genial, gentle, pacific             кроток                 кротак 
Ηπιότητα           mildness, gentleness, clemency     благост              благост 
Ηπιότητα           mildness, gentlness                         кроткост             кроткост 
Ηπιότητα          softness, mildness, clemency          мекост                мекоћа  
Ήρεμα, ηρέμως peacefully, calmly, quietly              мирно, смирено, тивко, мирно 
Ηρεμία (ησυχία)  calmness, quietness                     тишина                тишина, затишје 
Ηρεμία (ησυχία)  calmness, quietness                      мир, спокој        мир, мирноћа  
Ηρεμίζω             quiet(en) down, lie down                успокојувам        успокојити 
Ήρεμος (ήσυχος) peaceful, calm, sedate                 мирен                  миран, смирен  
Ήρεμος (ήσυχος) peaceful, calm, sedate                 тивок                  тих  
Ήρεμος, ήσυχος  tranquil, calm, quiet                      спокоен              спокојан 
Ηρεμώ                calm down, grow calm, relax         смирувам           мировати, умирити 
Ηρεμώ               grow calm, calm down                   се успокојувам   успокојити се 
Ήρωας              hero                                                 херој                  херој 
Ήρωας              hero                                                  јунак                   јунак 
Ηρωικός             heroic                                              херојски             херојски 
Ηρωικός             heroic                                              јуначки               јуначки 
Ήττα                  defeat                                              пораз                   пораз 
Ηττώμαι            be defeated, be beaten                    трпам пораз        бити поражен 
Ηφαίστειο          volcano                                            вулкан                 вулкан 
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Ηχηρός              loud, ringing, sonorous                   озвучен                звучан 
Ηχηρότης         resonance, sonority                   збучност          збучност, резонанција  
Ηχηρότης         resonance, sonority                         ѕвонливост          сонорност     
Ήχος                 sound                                              звук                      звук 
Ηχώ                   sound                                             свучам                 свучати 
Θάβω                 bury                                                закопувам        закопати, сахранити 
Θάβω                 bury                                                погребувам      покопати 
Θαλαμηγός       yacht, pleasure boat                        јахта                  јахта 
Θαλαμίσκος      cabin, locker, capsule                      кабина             кабина 
Θάλαμος           chamber, cabin, room                     соба                  соба 
Θάλασσα          sea                                                   море                 море 
Θαλασσινός      seafaring, marine                            морски               морски 
Θαλασσόνερο   seawater                                         морска вода      морска вода 
Θαλασσοπλοία, ναυσοπλοία navigation                 навигација         навигација 
Θαλασσοπόρος   navigator, seafarer                      морепловец       морепловац 
Θαλασσοπόρος   navigator, seafarer                      морнар                поморац  
Θαλασσοπούλι  sea-bird, sea-fowl                         морска птица рибар    морска птица 
Θαλασσοταραχή heavy sea, rough sea                   морска бура      морска бура 
Θαλερός            in leef, in blossom                          расцветан          цветан 
Θαλερός            in leef, in blossom                          свеж                   свеж 
Θαλερός            in leaf, in blossom                         зелен                   зелен 
Θαλπωρή          snugness, affection                        топлина             топлина 
Θαμμένος          buried                                             закопан             закопан, покопан 
Θαμπώνω        dazzle                                              затемнувам        потамнети  
Θαμπώνω          dazzle                                           заслепувам        заслепити, засенити 
Θαμώνας, πελάτης  client, habitué, patron              клиент                клијент 
Θαμώνας           habitue, patron                              редовен клиент   купац 
Θαμώνας, πελάτης  client, habitué, patron              муштерија          муштерија 
Θανάσιμος        mortal, deadly                                 смртен               смртоносан 
Θάνατος            death                                              смрт                   смрт 
Θανατώνω         kill, dispatch                                  усмртувам         усмртити 
Θαρραλέος       courageous, brave, plucky, bold    храбар               храбар 
Θαρραλέος       courageous, brave, plucky, bold    смел                  смео 
Θαρρεύω              take courage                             се осмелувам    охрабрити 
Θάρρος              courage, mettle, pluck, spirit         смелост             смелост 
Θάρρος              courage, mettle, pluck, spirit         храброст           храброст 
Θαρρώ, νομίζω  think, believe, seem                     верувам              веровати 
Θαρρώ, νομίζω  think, believe, seem                      мислам              мислити 
Θαύμα                wonder, marvel, miracle, prodigy   чудо                   чудо 
Θαυμάζω            admire, wonder                             се чудам            зачудити 
Θαυμάσιος         marvelous, fabulous                      прекрасен         прекрасан 
Θαυμάσιος         marvelous, fabulous                      чудесен             чудесан 
Θαυματουργός  wonder working                              чудотворец       чудотворац 
Θαυματουργώ, πράττω κύδος   do wonders          правам чудо     правити чуда 
Θάψιμο              burial, burying                                 погреб             погреб, сахрана 
Θάψιμο              burial, burying                                закоп                укоп, покоп 
Θέα                    view,  scene, sight                         поклед              поглед, видик 
Θεά                    goddess                                        божица               богиња 
Θέαμα                spectacle                                      предел              представка 
Θεατής               spectator, viewer                           гледач               гледалац 
Θεατρικός          theatrical, dramatic, theatre            театарски        театралан 
Θεατρίνος          actor, performer, artist                    артист            артиста, сликар, уметник 
Θέατρο               theatre                                            театар              театар, позориште 
Θεία                    aunt                                              тетка                 тетка 
Θεία                    aunt                                               вујна                  ујна 
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Θεϊκός, θείος    divine, holy, godlike                         божествен          божанствен 
Θείος                   uncle                                            вујко                   ујак 
Θείος                  uncle                                             тетин, стрико     тетак, стриц 
Θέλγητρο          charm, grace                                  шарм                 шарм, драж, враџбина 
Θέλγητρο          charm, grace                                  шарм                  чар, чаролија  
Θέλγω                enchant, charm                             шармирам          чарати 
Θέλημα (βουλή, θέληση)  will, wish, way                волја                   воља 
Θέλημα (βουλή, θέληση) will, wish, way                 желба                 жеља 
Θέμα                  theme, topic, subject                     предмет             предмет 
Θέμα                  theme, topic, subject                     тема                   тема 
Θεματικός         thematic, topical                            тематски             тематски              
Θεμέλιο              basis, foundation, groundwork       база                   база 
Θεμέλιο              basis, foundation, groundwork      темел                 темељ 
Θεμέλιο, βάση, αρχή  basis, foundation, groundwork  основа                 основа 
Θεμελιώδης      fundamental, basic                         втемелувач        темељни 
Θεμελιώνω        found, lay the foundation               основам              основати 
Θεμελιώνω       found, lay the foundation                поставувам темел  поставити 
Θεμελιώνω       found, lay the foundation                поставувам           поставити темеље 
Θεμελιώνω       found, lay the foundation                втемелувам          утемељити 
Θεμελίωση       foundation                                        втемелување      утемељење 
Θεμελιωτής       founder                                           основач               оснивач 
Θεμελιωτής       founder                                           втемелувач        утемељитељ                     
Θεολογία           theology                                         теологија              теологија 
Θεολόγος           theologian, divine                          теолог                   теолог 
Θεοποίηση         deification, apotheosis                обоготворување    обоготворење  
Θεοποιώ             deify                                           боготворам       обоготворити, обожавати 
Θεόρατος           huge, enormous, giant, gigantic    огромен             огроман 
Θεός                   God                                                Бог                     Бог 
Θεοσεβής           pious, godly, god-fearing               побожен            побожан 
Θεότητα              divinity, deity                        божественост   божанственост, божанство 
Θεοτόκος            Virgin Mary                                     Богородица      Богородица 
Θεότρελλος        raving mad/lunatic, plumb crazy   луд                      луд 
Θεοφοβούμενος   god-fearing, pious, godly              богобојазен       богобојазан 
Θεραπεία           therapy, treatment                         лек, третман       лечение, терапија  
Θεραπευτήριο   hospital, health institution               болница             болница 
Θεραπευτικός   therapeutic                                      кој лекува           лековит 
Θεραπεύω         treat, cure, heal                              лекувам              лечити 
Θέρετρο             resort                                              летувалиште      одмаралиште 
Θέρετρο, αρχοντικό σπίτι, βίλα    resort                    вила                     вила 
Θερίζω              mow, reap, cut                                  жнеам                 жети 
Θερίζω              mow, reap, cut                                 косам                   косити, покосити 
Θερινός              summer                                           летен                   летњи 
Θερισμός, θέρος harvest, reaping, cutting                 жетва, жнеење    жетва 
Θερισμός           harvesting, reaping, cutting             косење                косидба 
Θερμαγωγός    heat-conducting                              топлопроводен    топлотно проводење 
Θερμαίνω           heat, warm                                     греам                     грејати 
Θερμαίνω           heat, warm                                     загревам               загрејавати 
Θερμαίνω          heat, warm                                     топлам                 топлити 
Θέρμανση          heating                                           грејање, загревање  греење             
Θερμάστρα       stove, heater, fire                             печка, собна печка   печ 
Θερμίδα            calorie                                              калорија              калорија 
Θερμοδυναμική  thermodynamics                            термодинамика   термодинамика 
Θερμοκρασία    temperature                                     температура     температура 
Θερμομέτρηση    taking sb’s temperature        одземање на температура    узимајући температуру 

Θερμόμετρο      thermometer                                    термометар       термометар 
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Θερμός             warm, heated, cordial                      топол                 топао 
Θερμός (το)      thermos (flask)                                 термос              термос 
Θερμοσίφωνας heater                                               бојлер               бојлер 
Θερμότητα        heat, warmth                                    топлина            топлина 
Θέρος, καλοκαίρι   summer                                       лето                   лето 
Θέση                 situation, position, site, location       место                 место 
Θέση                 situation, position, site, location       положба            положај 
Θέση                 position                                            позиција            позиција 
Θεσμός              institution                                       институција         институција 
Θεσμός, θεσμοθεσία institution                                закон                  законодавство 
Θεσπίζω, θεσμοθετώ institute, enact, decree           озаконувам       озаконити 
Θέσπισμα        enactment, statute, decree              наредба             наредба  
Θέσπισμα        enactment, statute, decree              одлука               одлука  
Θετικισμός      positivism                                          позитивност      позитивност 
Θετικιστής       positivist                                            позитивист        позитивац 
Θετικό ηλεκτρόδιο, άνοδος anode                            анодна              анода 
Θετικός             positive, reliable, affirmative            позитивен           позитиван 
Θετός                adoptive                                           посвоен             усвојен 
Θέτω                 lay, put, set, place, pose                  поставувам      поставити, ставити 
Θέτω                 lay, put, set, place, pose                  сложувам         положити 
Θεωρείο            gallery, box                                      трибина            трибина 
Θεωρείο            gallery                                              галерија            галерија 
Θεώρημα          theorem                                            теорема           теорија 
Θεώρηση, βίζα visa                                                    виза, визирање   виза 
Θεωρητικός      theoretical                                         теоретски           теоријски 
Θεωρία             theory                                                теорија             теорија 
Θεωρώ (έγγραφο) authenticate, initial, attest            заверувам           визирати 
Θεωρώ, επιθεωρώ  authenticate, initial,attest           прегледувам    прегледавати 
Θεωρώ, νομίζω  find, think, consider, reckon            сметам               сматрати 
Θήκη                case, kit, bag, box                             футрола            футрола  
Θήκη                case, kit, bag, box                             кутија                кутија  
Θηλάζω            give milk/breast to, suckle, nurse      дојам                 дојити 
Θηλάζω            give milk/breast to, suckle, nurse      цицам               сисати 
Θηλή                nipple, teat, boob                              пупка                 пупољак, сиса        
Θηλή, κόκκος, σπόρος  nipple, teat                           зрно                  зрно 
Θηλυκός          female, feminine                                 женски              женски 
Θηλυκώνω, θηλειάζω  clasp, hook, fasten               закопчувам       закопчати  
Θήραμα           quarry, game                                       улов                 уловина 
Θηρεύω            hunt                                                   ловам                ловувам 
Θηρίο               wild beast/animal                               ѕвер                    звер 
Θηρίο               wild beast/animal                               диво животно     дивља животиња 
Θηριοτροφείο  menagerie, vivarium                          менажерија     менажерија, зверињак 
Θηριωδία         ferocity, savagery                               дивјаштво          дивљаштво 
Θηριωδία, κτηνωδία ferocity, savagery                     ѕверство            зверство 
Θησαυρός        treasure                                             богатство           богатство 
Θησαυροφυλάκειο treasury                                        благајна             благајна 
Θίασος             company, groupe                              театарска група   глумачка група 
Θιασώτης (οπαδός) partisan, backer, supporter      приврзаник          приврженик 
Θίγω, ψηλαφώ   touch, pique, offend                         пипам                пипати 
Θλάση (Ιατρ.)   fracture, rupture                                фрактура            фрактура 
Θλίβω               distress, grieve, sorrow                     притискам          притиснути 
Θλίβω               distress, grieve, sorrow                    пресувам            компресовати 
Θλιμμένος       sorrowful, sad, grieved, distressed     тажен                тужан 
Θλίψη               sorrow, sadness, grief, distress          жал                   жалост 
Θλίψη               sorrow, sadness, grief, distress         тага                    туга 
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Θνησιμότητα    mortality                                             смртност           смртност 
Θνητός             mortal                                                 смртен               смртен, смртник 
Θόλος               cupola, dome, vault                           купола, свод      купола 
Θολός               turbid, muddy, dull, hazy                   матен                  мутан 
Θολός, βρώμικος    turbid, muddy, dull, hazy              нечист                нечист 
Θολούρα, ασάφεια   turbidness, dullness, confusion  нејасност            нејасност  
Θολώνω            make/become turbid                        матам                   мутити, замутити 
Θούριος         war-song, battle /rousing song            воена песна         борбен 
Θούριος, εμβατήριο   war-song, battle /rousing song   марш                  марш 
Θρανίο             desk                                                клупа (училишна)  клупа (школска) 
Θράσος            impudence, audacity                          дрскост                дрскост 
Θράσος            impudence, audacity                          бесрамност         безобразан 
Θρασύς            impundent, audacious                        дрзок                    дрзак 
Θρασύτητα     impundence, audacity                         дрскост                  дрскост    
Θρεπτικός        nutritious, nourishing                          хранлив               храњив 
Θρέφω, τρέφω  nourish, keep, support                      хранам                 хранити 
Θρέψη              nutririon, feeding                               хранење                ухрањеност 
Θρηνώ              grieve, mourn, wail, lament              оплакувам             оплакивати 
Θρησκεία          religion                                               религија              религија 
Θρησκεία          religion                                               верба                   вера 
Θρήσκευμα       denomination, faith                            вероисповед      вероисповест 
Θρησκευτικός   religious, sacred                                религиозен         религиозан 
Θρησκευτικότητα religiousness                                  религиозност      религиозност 
Θριαμβευτής      triumphant, victorious                       победник            победник 
Θριαμβευτικός   triumphant                                        триумфален       тријумфалан 
Θριαμβευτικός   triumphant                                        победнички         победнички 
Θριαμβεύω        triumph, prevail, excel                      триумфирам      триумфовати 
Θριαμβεύω        triumph, prevail, excel                      победувам           победити 
Θρίαμβος          triumph, victory                                 триумф                 триумф 
Θρίαμβος          triumph, victory                                 победа (голема)   победа 
Θρόνος             throne                                               трон                      трон 
Θρυλικός          legendary                                           легендарен        легендаран 
Θρύλος             legend                                               легенда               легенда 
Θρύμμα            fragment, piece                                 парче, дел           парче, дело 
Θυγατέρα         daugther                                             ќерка                   кћерка, ћерка 
Θύελλα             storm, tempest, hurricane                  бура                     бура 
Θύελλα             storm, tempest, hurricane                  невреме              невреме 
Θύμα                 victim, casualty                                  жртва                  жртва 
Θυμάμαι            remember, recollect, recall               си помнам           памтити 
Θυμάμαι           remember, recollect                          си споменувам     запамтити 
Θυμάμαι           remember, recollect                           се сеќавам          сећати се 
Θυμάρι              thyme                                               мајчина душичка   мајчина душица 
Θυμητάρι, ενθύμιο   censer, thurible                           спомен                  спомен 
Θυμίαμα            insence                                              темјан                 тамјан 
Θυμιατίζω, θυμιάζω  insence                                      кадам                  окадити       
Θυμός               anger, wrath, vage                             гнев                     гнев 
Θυμός               anger, wrath, vage                             бес                      вес 
Θύρα                door, gate                                           врата                   врата 
Θυρωρός         porter, doorman                                  вратар                 вратар 
Θυρωρός         porter, doorman                                  портир                 портир 
Θυσία               sacrifice                                              жртва                   жртва 
Θυσιάζω           sacrifice                                              жртвувам            жртвовати 
Θυσιαστήριο    altar, sanctuary, sanctum                    олтар                  олтар 
Θωπεύω, χαϊδεύω   caress, fondle                             милувам              миловати 
Θώρακας        chest armour, breastplate, cuirass      граден кош           грудни оклоп 
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Θώρι                look(s)                                                 поглед, глетка    поглед 
Θωριά, όραση    look, appearance, shape, form         вид, тен               вид, тен 
Θωριά, όψη     look, glance, view                                 изглед                  изглед 
Θωρώ (βλέπω, κοιτάζω) see, look, view                   гледам, видам      гледати 
Ιανουάριος       January                                               јануари                 Јануар 
Ίαση                 cure, trearment, therapy                     лек                     лечение 
Ιατρική              medicine                                             медицина          медицина 
Ιατρικός             medical                                             медицински       медицински 
Ιατρικός             medical                                              медицински      лекарски, санитетски 
Ιατρός               doctor                                                 лекар                 лекар 
Ιδανίκευση      idealism                                                идеализација       идеализација 
Ιδανικό              ideal                                                    идеал                  идеал 
Ιδανικός            ideal, perfect                                       идеален              идеалан 
Ιδέα                   idea, notion, concept                          идеја                    идеја 
Ιδεαλιστής         idealist, visionary                                идеалист             идеaлиста 
Ιδεολογία           ideology                                             идеологија          идеологија 
Ιδεανισμός, ιδανισμός idealism                                   идеализам           идеализам 
Ιδιαίτερος          particular, especial                             осовен                 осован 
Ιδιαιτέρως, ιδιαίτερα  particularly, especially, in particular   осовено        посебно 
Ιδιοθελώς          with one’s will                                      доброволно         добровољно 
Ιδιοκτησία          property, ownership                            сопственост        сопственост 
Ιδιοκτήτης          proprietor, owner                                сопственик          сопственик 
Ιδιόκτητος, ιδιωτικός  privately-owned                          сопствен              сопствен 
Ιδιόμορφος, ιδιαίτερος  special, idiosyncratic, odd       својствен             својствен 
Ιδιόμορφος, ιδιαίτερος  peculiar, idiosyncratic             посебен                пособан 
Ιδιοποίηση        appropriation, usurpation                    присвојување       присвајање 
Ιδιοποιούμαι      misappropriate, usurp                        присвојувам          присвојити 
Ιδιορρυθμία      peculiarity, oddity, idiosyncracy           оригиналност       оригиналност 
Ιδιόρρυθμος, αρχικός, πρωτότυπος odd, original         оригинален          оригиналан  
Ιδιόρρυθμος, γνήσιος, αυθεντικός  authentic, odd, singular  изворен             изворан 
Ίδιος                  alike, same, equal, similar                    сопствен           сопствен 
Ιδιοσυγκρασία   idiosyncrasy, temperament                  темперамент     темперамент 
Ιδιοσυγκρασία, φύση    idiosyncrasy, temperament         природа           природа 
Ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρας    character, temperament  карактер          карактер 
Ιδιότητα             quality, characteristic                          својство               својство 
Ιδίωμα              idiom                                                    идиом                  идиом 
Ιδιώτης             private individual, civilian                     приватно лице    приватник 
Ιδιωτικός            private, personal                                приватен              приватни 
Ίδρυμα               institute, institution, establishment     институт              институт 
Ίδρυμα, ένωση  institute, institution                             здружение           здружење 
Ίδρυση              foundation, establishment,                  основање            основање 
Ιδρυτής              founder                                               основач               оснивач 
Ιδρύω                 found, set up, establish, build           основам               оснивати 
Ιδρύω                 found, set up, establish, build           втемелувам         утемељити 
Ιδρώνω             sweat, perspire                                   се потам              потећи 
Ιέραξ (γεράκι)   hawk, falcon                                        сокол                 сокол 
Ιεραποστολή   (church) mission                                    мисија                мисија 
Ιεραπόστολος   missionary                                           мисионер           мисионар 
Ιεραρχία            hierarchy                                             хиерархија        хијерархија 
Ιεραρχικός        hierarchical                                         хиерархиски      хијерархијски 
Ιερεύς                priest, minister, vicar                          свештеник         свештеник 
Ιερεύς                priest, minister, vicar                          хереј                    јереј 
Ιερογλυφικός    hieroglyphic(al)                                    хиероглифски   хијероглифски 
Ιερόδουλος, πόρνη  prostitute                                     проститутка        проститутка 
Ιεροκήρυκας     preacher                                             проповедник        проповедник 
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Ιερόν                 sanctuary, sanctum                            храм                   храм 
Ιερόν                 sanctuary, sanctum                           светилиште     светилиште, светиште 
Ιερόν, Άγιο Βήμα    sanctuary, sanctum                       олтар                олтар 
Ιερός                 holy, sacred, religious                         свет                   свети 
Ιερός, αφιερωμένος   holy, sacred, religious                посветен            посвећен 
Ιεροσυλία          sacrilege                                             богохулство     богохулење 
Ιερόσυλος         sacrilegious                                         богохулен         богохулан 
Ιερότητα            holiness, sanctity, sacredness           светост              свештнство 
Ιησούς               Jesus Christ                                        Исус                  Исус 
Ικανοποίηση      satisfaction, gratification                    задоволство       задовољство 
Ικανοποιητικός  satisfying, gratifying                          задоволителен    задовољан 
Ικανοποιώ          satisfy, gratify, appease                    задоволувам      задовољити 
Ικανός               capable, talented, efficient, able        способен             способан 
Ικανότητα          capability, faculty, ability                    способност        способност 
Ικετεύω              plead, entreat, implore                      (понизно) молам   молити 
Ικέτης                 suppliant, supplicant                          молител              молилац 
Ίκτερος              jaundice                                              жолтица              жутица 
Ιλαρός                hilarious, merry                                  весел                  весео 
Ιλαρός                hilarious, merry                                радосен               радостан  
Ιλιγγιώδης         dizzy, giddy, heady                             вртоглав              вртоглав 
Ίλιγγος               dizziness, giddiness, vertigo              вртоглавица        вртоглавица 
Ιμάντας               belt, strap                                          каиш                     каиш 
Ιμάς (Ιμάντας)   belt, strap                                           ремен                  ремен 
Ιμπεριαλισμός    imperialism                                        империјализам    империјализам 
Ιμπεριαλιστής    imperialist                                          империјалист      империјалиста 
Ιμπρεσάριος       impresario                                        импресарио         импресарио  
Ιμπρεσσιονισμός  impressionism                                импресионизам   импресионизам 
Ιμπρεσσιονιστής  impressionist                                   импресионист     импресиониста 
Ίνα                     fibre, filament                                    влакно                  влакно 
Ινάτι, γινάτι       obstinacy                                            инает                     инат 
Ίνδαλμα             idol, illusion                                       илузија                илузија, варка, идол 
Ίνδαλμα             idol, illusion                                       приказ                 привид, опсена   
Ινδός                   Indian, Hindu, Hindoo                      Индец                   Индијац 
Ινστιτούτο            institute                                             институт              институт 
Ιξός                     bird-lime, glue                                  бела имела         бело име 
Ιός                       virus                                                 вирус                   вирус 
Ιός                       virus, poison, venom                       отров                   отров 
Ιούλιος                July                                                  Јули                     Јули 
Ιούνιος                June                                                 Јуни                     Јуни 
Ιππασία               riding                                               јавање                 јахање 
Ιππεύς                 horseman                                        коњаник              коњаник 
Ιππεύω               ride, jockey                                      јавам                јахати, кињити, возити 
Ιππικό                 cavalry                                              коњица              коњица 
Iπποδρομία         [horse]race                                       трка на коњи    коњска трка 
Ιπποδρόμιο         hippodrome                                      хиподром           хиподром 
Ιπποδύναμη        horse-power                                     коњска сила       конска снага 
Ιππόκαμπος        hippocampus, sea-horse                 морски коњче    морски коњић 
Ιπποκόμος          stableman, groom, ostler                  коњушар           коњушар 
Iπποπόταμος      hippopotamus                                   нилски коњ       нилски коњ 
Ίππος                  horse                                                 коњ                   коњ 
Ιππότης               knight, cavalier                                  коњаник            коњаник 
Ιππότης               knight, cavalier                                  витез                  витез 
Ιπποτικός             knightly, chivalrous                          витешки              витешки 
Ιπποτισμός          knighthood, chivalry, gallantry          витештво          витештво 
Ίσασμα              levelling, straightening                       израмнување       исправљање 
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Ισημερία             equinox                                             рамноденица    истодневница 
Ισθμός (κανάλι)   isthmus                                             канал                 канал 
Ισθμός                 isthmus                                            превлака             превлака  
Ίσια (ίσα)             straight, right                                    право                право 
Ίσιος                   equal, even                                       прав                  прав, прави 
Ίσιος                   equal, even                                       рамен               раван 
Ισιώνω                straighten [up], right, put straight      исправам          исправити 
Ισιώνω                straighten [up], right, put straight      израмнувам     изравнати 
Ισλαμισμός         Islam, Islamism                                ислам          ислам, мухамеданство 
Ισοβαρής          of the same weight                            со еднаква тежина    исте тежине 
Ισόβιος                lifelong                                             доживотен           доживотан 
Ισόγειο                ground floor                               партер   партер, први спрат, приземље 
Ισόγειος              on a level with the ground                приземен            приземни 
Ισοζύγιο              balance                                             рамнотежа         равнотежа 
Ισοζύγιο              balance                                             баланс                биланс 
Ισόμετρος, ανάλογος   isometric, symmetrical           сразмерен             сразмеран 
Ισόμετρος          isometric, symmetrical                      пропорционален   пропорционално  
Ισονομία             isonomy, equality before the law      рамноправност    равноправие 
Ισοπεδώνω        level, flatten, make/lay flat                израмнувам       изравнати 
Ισοπεδώνω        level flatten, make/lay flat                порамнувам        поравнити 
Ισοπέδωση         levellin, flattening                              израмнување     изравнавање 
Ισορροπία          balance                                              рамнотежа       равнотежа 
Ισορροπώ          equilibrate, balance                       урамнотежувам   одржавати равнотежу 
Ίσος                   equal, even                                         рамен                  раван 
Ίσος                   equal, even                                         еднаков              једнак 
Ισότητα               equality, par, parity                            еднакост             једнакост 
Ισότητα               equality, par, parity                             рамноправност    равноправност 
Ισοψηφία          tie                                            еднаквост на гласови     исти број гласова     
Ισπανίδα           Spaniard (woman)                                Шпанка               Шпански 
Ισπανός             Spaniard                                              Шпанец               Шпанац 
Ιστορία                history                                                историја              историја 
Ιστορικό          anamnesis, history of the disease  анамнеза   анамнеза, историја болести 
Ιστορικός            historic, historical                                историски           историјски 
Ιστορώ               write /tell the history of                 пишувам историја   напишите историју 
Ιστορώ                narrate, tell, write the history             опишувам           описивати, описати 
Ισχιαλγία            sciatica                                                ишијалгија           ишијас 
Ισχνός, λεπτός   lean, thin, meagre                              слаб                     слаб 
Ισχνότητα, αδυναμία     leanness                                  слабост                слабост 
Ισχυρίζομαι          say over and over again                   тврдам                тврдити 
Ισχυρογνωμοσύνη   obstinacy, stubborness                 непопустливост   непопустљивост 
Ισχυρογνωμοσύνη   obstinacy, stubborness              тврдоглавост      тврдоглавост 
Ισχυρός             powerful, strong, tough, mighty          силен                 силан, снажан 
Ισχυρός              powerful, strong, tough, mighty        моќен                  моћан 
Ισχύς                  strength, cogency                             моќ                    моћ, чврстина, јачина 
Ισχύς                  strength, cogency                             сила                    сила, снага 
Ισχύω                 be in force, operate, take effect       важам                  важити 
Ισχύω          be in force, operate, take effect            имам сила   имам снагу, бити на снази 
Ίσως                  may, might                                         можеби               можда 
Ιταλία                 Italy                                                    Италија               Италија 
Ιταλίδα              Italian woman                                    Италијанка          Италијанка 

Ιταλικός              Italian                                                Италијански       Италиански 
Ιταλός                Italian                                                 Италијанец         Италијан 
Ιτιά                     willow                                                врба                    врба 
Ιχθυολογία         ichthyology                         наука за рибите   наука о рибама, ихтиологија 
Ιχθυοπωλείο     fish shop                                             рибарница          рибарница 
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Ιχθυοτροφείο     pisciculture, fish culture                     рибник                рибарство 
Ιχθύς                  fish                                                    риба                    риба 
ιχνηλασία          tracking, tracing, trailing                     трагање              трагање 
Ιχνηλάτης          tracker, tracer, scout                          трагач                 трагач 
Ιχνογραφία       drawing, designing, sketching             цртеж                   цртање 
Ιχνογραφία       drawing, designing, sketching            скица           скицирање, оцртавање 
Ιχνογράφος      drawer, designer, draftsman               цртач                   цртач 
Ιχνογραφώ       draw, design, sketch                           цртам                   цртати 
Ιχνογραφώ        draw, design, sketch                         скицирам           скицирати, оцртати 
Ίχνος                 trace, mark, sign                                трага                    траг 
Ιώδιο                 iodine                                                  јод                        јод 
Ιωδιούχος         iodide                                                 што содржи јод      јодни 
Ιωνικός              Ionic                                                  јонски                      јонски 
Κάβα                 cellar, wine-vault                               винарска визба     вински подрум 
Καβαλιέρος      escort, partner                                    кавалер                  кавалир 
Καβάλλα          horseback, ride                                   јавам                      јахање 
Καβαλλαρία     cavalry                                                кавалерија             кавалерија        
Καβαλλικεύω     mount, get on, be on a horseback   јавам                       узјахати 
Καβγατζής        wrangler,quarrelsome                       кавгаџија               кавгаджија 
Κάβος, μύτη     cape, headland, cable, painter          нос                         нос 
Κάβουρας         crab                                                   морски рак            врста рака 
Καβουρδίζω      roast, brown, burn                             испржувам            испржити, пржити 
Καγκελλαρία    chancellery                                        канцеларство       место канцелара  
Καγκελλάριος   chancellor                                          канцелар               канцелар 
Κάγκελο            rail, bar                                              ограда                    ограда 
Καγχάζω           chuckle                                           се смејам саркастично     смејати се  
Κάδος                 bucket, tub                                     кофа         кофа, кофица, канта, ведро 
Κάδρο                frame                                                слика во рамка   слика 
Κάδρο                frame                                                рамка                 рам, оквир 
Καδρόνι, δοκός  beam, rafter                                     греда                греда   
Καζάνι                boiler                                                казан                  казан 
Καζάνι                boiler                                                котел                  котао 
Καζίνο               casino                                               казино                казино 
Καζαντίζω, πλουτίζω   enrich                                се збогатувам   обогатити, обогатити се  
Καθαγιάζω         hallow, sanctify                                осветувам         осветити 
Καθαγίαση        consecration, hallowing                 осветување    освештање, посвећење 
Καθαρά              clean, cleanly                                   чисто                чисто 
Καθαρίζω           clean                                               чистам               чистити 
Καθαρίζω           clean                                                исчистувам      очистити 
Καθαριότητα      clarity, clearness, plainness             чистота            чистоћа 
Καθαρίστρια     char-woman, office-cleaner              чистачка            чистачица 
Καθαρός            clean, neat, tidy                               чист                   чист 
Καθένας          everyone, everybody                         секој                   свако, сваки 
Καθεστώς          regime, established order                 режим               режим 
Κάθειρξη           imprisonment                                   затворање          затварање   
Κάθειρξη           imprisonment                                   апсење               стављање у затвор  
Κάθετος             vertical, perpendicular                      вертикален       вертикалан 
Καθηγητής         professor, teacher                            професор        професор 
Καθηγητής         professor, teacher                            наставник        наставник 
Καθηγητικός       professorial                                      професорски    професорски 
Καθηγήτρια        mistress                                           професорка      професорка 
Καθηγήτρια        mistress                                           наставничка      наставница 
Καθήκον           duty, task, function, debt                  долг                    дуг 
Καθηλώνω        rivet, pin                                           заковувам          заковати, уперити 
Καθήλωση       enchainment                                     заковување        закивак, нитна 
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Καθημερινός     daily, everyday                                 секојдневен      свакодневни 
Καθησυχάζω     soothe, appease, calm                    успокојувам         успокојити 
Καθησύχαση    reassurance, soothing, calming      успокојување     умирујуће, помирење 
Καθιερώνω       establish, set up                               осветувам          поставити 
Καθίζηση           landslide, landslip                             спаѓање             слегање 
Καθίζω             sit                                                       заседнувам       заседнути, заседети 
Καθισιό            sitting, loafing, idleness                      седение            седење, седи  
Κάθισμα           seat, stool, chair                                седло                 седиште   
Καθιστικός        sedentary                                          заседнат            седећи 
Καθιστός           seated, sitting                                   седнат                седећи 
Καθιστώ            settle, establish, make, render        поставувам      поставити, успоставити 
Καθοδήγηση, ηγεσία guidance, leadership               раководство       руковање, вођење  
Καθοδηγώ         guide, lead, instruct                         раководам          водити, предводити 
Καθοδηγώ         guide, lead, instruct                         упатувам             управљати 
Καθολικός         catholic, universal, general               католички          католик 
Κάθομαι             sit, be seated                                   седам                 седети 
Κάθομαι (κατοικώ, ζω) live, stay                              живеам               живети, проживети 
Καθορισμός      definition, designation, fixing           определување   одредјење 
Καθορισμός      definition, designation, fixing         определување   одлучност, дефиниција  
Καθρέφτης       mirror                                                 огледало          огледало 
Καθρεφτίζω       look around, mirror, reflect            огледувам           погледам около 
Καθρεφτίζω      mirror, reflect                                   одразувам     отразхавам, размишљам  
Καθυστερώ, παραλείπω delay, detain, be late         изоставам           изоставити 
Καθώς              as, such as                                        како                     како 
Και                    and, also, too, as well                       и                           и 
Καΐκι                 caique                                                кајак                    каик 
Καϊμάκι             cream, foffee-froth                            кајмак                  кајмак 
Καινοτομία       novelty, innovation                            новаторство         иновација, новина 
Καινούργιος, καινός new, novel, fresh                       нов                       нов, нови 
Καιρός (ώρα, χρόνος)  time                                       време                   време 
Καίω, πυρπολώ  burn                                                изгорувам            изгорети  
Καίω, πυρπολώ  burn                                                 горам                    горети 
Κακία                malice, spite, rancor, nastiness        злоба                    злоба 
Κακίζω, γκρινιάζω  disparage, speak ill of                 мрморам             мрмљати  
Κακιώνω, θωμώνω  sulk, get angry                         срдам                    срдити 
Κακό                  evil, ill, wrong, harm                        зло                         зло 
Κακό                  harm                                                несреќа                несрећа 
Κακόγνωμος    grouchy, peevish, crabbed                злонамерен         злонамеран  
Κακογράφω     scrabble, scrawl, scribble                 пишувам лошо    писати нечитко 
Κακοζώ             scrape out a living                             живеам мизрно      лоше живети 
Κακοήθης          wicked, nasty, vile                            злобен                  злобан 
Κακοκαιρία        bad weather, severe weather         лошо време           лоше време  
Κακοκαρδίζω   displease, grieve, I am bitter             огорчувам             ожучити  
Κακολογώ, ραδιουργώ        speak ill of, malign         сплеткарам         сплеткарити 
Κακομαθαίνω     learn badly, spoil                    лошо научувам    учим лоше, леарн лоше 
Κακομεταχειρίζομαι  ill-treat, misuse, mistreat        малтренирам         малтретирати  
Κακομεταχείρηση  maltreatment, ill-treatment        малтретирање         малтретирање 
Κακόμοιρος         poor, wretched, miserable             несреќен               несретан 
Κακόμοιρος         poor, wretched, miserable             беден                     бедан 
Κακόμοιρος, καταραμένος  poor, miserable              клет                          клет  
Κακοπάθεια, καταστροφή, χαμός  hardship             страдање                 страдање 
Κακοπέραση, φτώχεια life of hardships, poverty    немаштија, лош     немаштина, лош 
Κακοπέραση       life of privations, poverty               лош живот             лош живот 
Κακοποίηση       maltreatment, ill-treatment             малтретирање       малтретирање 
Κακοποιώ, καταστρέφω   maltreat                           штетам, правам зло   штетити 
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Κακός                 bad, wrong, ugly                             лош                        лош 
Κακός                 bad, wrong, ugly                            зол                          зао 
Κακότροπος     ill-tempered, crabbed, cross-grained  груб                      груб 
Κακοτυχία         misfortune, bad luck                        несреќа, беда         несрећа 
Κακότυχος         unfortunate, unlucky                        несреќен              несретан 
Κακούργημα     crime, enormity                                злостворство        злочин 
Κακούργος         criminal, heartless, pitiless             злосторник           злочинац 
Κακούργος, παραβάτης criminal, heartless, pitiless    престапник        преступник 
Κακουχία            hardship, trial, rigour                      незгода                 невоља 
Κακοφτιαγμένος  bably-made, slipshod                   лошо направен      лоше направљен 
Κάκτος                cactus                                            кактус                    кактус 
Κάκωση              injury, bruise                                  малтретирање     малтретиране 
Καλά, καλώς      well, properly, nicely                       добро                   добро 
Καλάθι                basket                                             кошница               кош 
Καλαθοσφαίριση  basket-ball                                    кошарка                 кошарка 
Καλαίσθητος     elegant, tasteful, aesthetic              естетичен              естетчки 
Καλαισθησία    aesthetics, tastiness                        естетика                  естетика 
Καλαισθησία       elegance, artistry, good taste         добар вкус            добар укус 
Καλάμι                straw, cane, reed                           сламка                  сламка 
Καλάμι                straw, cane, reed                           трска                      трска 
Καλαμοσάχαρο   sugar cane                                    шеќерна трска      сећерна трска 
Κάλαντα          Christmas carols                               коледе                    коледа 
Καλαπόδι         shoetree                                           калап (за чевли)    калуп 
Καλημέρα           good morning                                 добар ден             добар дан 

Καλημερίζω        say good morning                       велам 'добар ден'  пожелети ‘ добар дан’                                                                                                                                             
Καλησπέρα        good evening                                  добра вечер         добро вече 
Καλιακούδα        jackdaw                                           врана                   врана 

Καλλιγραφία    calligraphy, penmanship                   краснопис             краснопис 
Καλλίδρομον (καλντερίμι) cobbled road                   калдрма               калдрма 
Καλλιέργεια (γης)  cultivation, farming                     обработување     обрађивање 
Καλλιέργεια         culture                                            култивирање       култура 
Καλλιέργεια        cultivation, crop, farming               одгледување       одгајање 
Καλλιεργητής       cultivator, grower, farmer  земјоделец   земљорадник, обрадивач 
Καλλιεργώ (γη)    cultivate, crop, farm, grow           обработувам       обрадити 
Καλλιεργώ (εκτρέφω)  grow, fledge, raise, breed   одгледувам         одгајати 
Κάλλιστος, θαυμάσιος excellent, fine                        прекрасен            прекрасан  
Κάλλιστος (έξοχος) excellent, beautiful                     одличен               одличан 
Καλλιτεχνία, εμπειρία  artistry, fine arts                    искуство               искуство 
Καλντερίμι, λιθόστρωμα    cobbled road                   калдрма                калдрма 
Καλό (το)          good, goody, right, welfare               добро                     добро 
Καλόγερος (μοναχός)  monk                                    калуѓер                   калуђер 
Καλόγρια (μοναχή)  nun                                            монахиња         ΄    монахиња 
Καλόγρια (μοναχή) nun                                             калуѓерка               калуђерица 
Καλοζώ               live well, be well off                       живеам добро         добро живети 
Καλοήθης           virtuous, benign                              добродушен           доброћудан 
Καλοκαγαθία, καλοσύνη  benevolence, goodness   добрина                  доброта 
Καλοκαίρι           summer                                          лето                        лето 
Καλοκαιρινός     summery, summer                         летен                      летњи 
Καλομαθαίνω      teach/learn well, spoil                   учам на добро        научити на добро 
Καλοπληρώνω   pay well/handsomely                     плаќам добро          добро платити 
Καλορίζικα, σωστά, έντιμα  good luck                     честито                    честито 
Καλορίζικος, τίμιος, ηθικός lucky                              честит                      честит 
Καλός                  good, kind, pleasant                      добар                       добар 
Καλωσορίζω       welcome                             пречекувам со добре дојде    добро дочекати 
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Καλοσυνεύω, καλυτερεύω  become gentler, get better   се поправам    поправити се 
Καλοσύνη          kindness, goodness, benevolence  добрина                  доброта 
Καλούπι              mould, matrix                                 калап, шаблон       калуп 
Καλοφτιαγμένος  well-made, well built                     убаво направен    добро направљен 
Καλόψυχος         kind-hearted, good-natured            добродушен         добродушан 
Καλόψυχος         kind-hearted, good-natured            добродушен         добре душе 
Καλπάζω            gallop                                              галопирам            галопирати 
Καλπασμός        gallop                                              галопирање          галопирање 
Κάλπικος           false, pseudo, counterfeit                фалшлив              фалсификован 
Κάλτσα               hose, sock                                      чорап                    чарапа 
Καλύβα              cabin, hut, hovel                               колиба                 колиба 
Κάλυμμα            covering                                           покривка              покривач 
Κάλυμμα            covering                                           покрив                  прекривач 
Καλύπτω           cover, blanket                                  покривам              покривати 
Καλύπτω           cover, blanket                                  скривам                скривати 
Καλυτερεύω     improve, get better                            подобрувам         побољшати 
Καλώ                 call, ask, invite                                 викам                    викати 
Καλώ, φωνάζω ονόματα    call, ask, invite               повикувам             повикати 
Καλώ                 call, ask, invite                                 прозивам            призивати 
Καλώδιο            cable, wire, rope                               кабел                 кабл 
Καλώς               well                                                    добро                добро 
Καμάκι               harpoon, fish-spear                           харпун              харпун 
Κάμαρα             room                                                  соба                   соба 
Καμάρα, στοά, θόλος arch                                          свод                    свод, аркада 
Καμάρι              pride, boast, glory, gem                    гордост                гордост 
Καμαριέρα        chambermaid                                     собарка               собарица 
Καμαριέρης        valet                                                  собар                  собар 
Καμαρώνω       admire, look admiringly              се гордеам (со некого)   гордити се 
Καμέλια              camelia                                             камелија             камелија 
Καμήλα               camel                                               камила                камила 
Καμηλοπάρδαλη  giraffe                                             жирафа                жирафа 
Καμινάδα, τζάκι  chimney                                            камин                     камин 
Καμίνι                 furnace, oven                                   печка (за топење)   пећ    
Καμιόνι                truck, van                                         камион               камион 
Καμουφλάρισμα   camouflage, disguise                     камуфлажа          камуфлажа 
Καμουφλάρω, μεταμφιέζω   camouflage, disguise     маскирам            маскирати 
Καμπή (καμπύλη)  bend, curve                                   завој                  завој 
Καμπή (καμπύλη)  bend, curve                                   кривина             кривина 
Κάμπια                caterpillar, larva, grub, maggot       гасеница            гусеница 
Κάμπος               plain                                                 рамнина           равница 
Κάμποσος          enough, several                                доста                  доста 
Καμπούρα          hump, hunch                                    грпка                   грба 
Καμπούρης         hump-backed, hunch-backed          грбав                 грбавач 
Καμπουριάζω    become hump-packed, stoop          згрбавувам        згрбавити 
Καμπύλος         curved, bent                                      извиен, крив       завијен 
Καμώνομαι       pretend, act as                                  се преправа        претварити се 
Κανακάρης       pet, only son, pampered son             разгален              размажен 
Κανάλι               canal, channel                                  канал                   канал 
Καναρίνι             canary                                             канаринец             канаринац 
Κανάτα              jug                                                    бокал                    бокал 
Κανατάς, αγγειοπλάστης  pitcher                              грнчар                    грнчар 
Κανείς               anybody, anyone                              никој                      нико 
Κάνιστρο           basket, hamper                                 канистар              канистар 
Καννάβι, σχοινί  hemp                                                коноп                   коноп 
Κανναβούρι      hempseed, birdseed                         конопно семе        семе конопље 
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Καν(ν)ίβαλος   cannibal                                             канибал                 канибал 
Κανόνας, κανών  rule, precept                                   правило, регулатива  правило 
Κανόνι              cannon, gunfire                                 топ                          топ 
Κανόνι, όπλο  cannon, gunfire                                   оружје                    оружје  
Κανονίζω          regulate, adjust, set                           уредувам             уредити 
Κανονικός         regular, steady, standard                  редовен                 редован 
Κανονικός        regular, steady                                   правилен               правилан 
Κανονικός        regular, normal, steady                      нормален              нормалан 
Κανονιοβολισμός  cannonade                                   канонада               канонада 
Κανονισμός       regulation, rule(s)                             правилник            правило 
Κανονισμός, Σύνταγμα   regulation, rule(s)               устав                    устав 
Κάνουλα           spigot                                                чеп                      чесма 
Καντάδα           glee                                                  кантада                  кантата 
Καντήλι             small hanging oil-lamp                      кандило              кандиљ 
Καντίνα             canteen                                            кантина                кантина 
Κάνω                 do                                                    чинам                   чинити 
Κάνω                do                                                     правам                 правити 
Κάνω, εκτελώ, ασκώ  do                                          вршам                  вршити 
Καπάκι              cover, top, cap                                капак                    капак 
Καπακώνω       cover with a lid/cap                         поклопувам        поклопити 
Καπέλλο, πηλήκιο   hat                                            шапка                   шапка 
Καπετάνιος       captain                                            капетан                 капетан 
Καπηλειό, ταβέρνα  tavern, pub, bar                       крчма                    крчма 
Καπιταλισμός   capitalism                                         капитализам        капитализам 
Καπιταλιστής   capitalist                                           капиталист            капиталиста 
Καπνιά              soot                                                 дим                         дим 
Καπνίζω           smoke                                              пушам                   пушити 
Κάπνισμα        smoke, smoking                                пушење                пушење 
Καπνιστήριο   smoking room                                   пушилница             пушионица 
Καπνιστής       smoker                                             пушач                     пушач 
Καπνοδοχείο    ash-tray                                            пепелник                пепељара 
Κάποιος           anybody, anyone                              некој                      неко, неки 
Κάποτε             once, sometime                                некогаш                 некада 
Κάπου              somewhere                                     некаде                    негде 
Καπρίτσιο        capriccio, whim, caprice                  каприц                   каприц 
Κάπως             somehow                                         некако                   некако 
Καραβάνι        caravan                                             карван                  караван 
Καραβίδα        crayfish, crawfish                             рак                         врста рака 
Καραγκιόζης   Mr. Punch                                         комичен човек      комичан човек 
Καραμέλα       caramel                                             бонбона               бонбон 
Καραμέλα       caramel                                             карамел               карамела 
Καράτι             carat                                                  карат                   карат 
Καρβέλι           loaf                                                    леб                      (округли) хлеб 
Καρβουνιά, θρακιά   charcoal                                  жар                        жар  
Καρδιά             heart                                                 срце                     срце 
Καρδιακός        heart, cardiac                                   срцев                    срчани 
Καρδιογραφία  cardiography                                   кардиографија      кардиограм 
Καρδιολογία    cardiology                                         кардиологија        кардиологија 
Καρδιολόγος   cardiologist                                        кардиолог            кардиолог 
Καρδιοπάθεια   cardiopathy                                     срцево заболување   срчана болест 
Καρέκλα          chair, seat                                          стол                      столица 
Καρικώνω      mend                                                   поробувам            порбити 
Καρκίνος         cancer                                                рак                        рак 
Καρμπόν         carbon paper                                     индиго                  индиго 
Καρναβάλι      carnival                                              карневал              карневал 
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Καρότο            carrot                                                 морков                 мрква 
Καρπερός       fruitful, fertile                                      плодороден          плодан 
Καρπός           fruit                                                    плод                      плод 
Καρποφόρος    fruitful, fertile                                    плоден                 плодан 
Καρπούζι        water melon                                       лубеница             лубеница 
Καρποφορία   crop, fruitfulness, bearing                  плодност             плодност 
Καρποφορώ       fruit, crop                                       давам плод          давати плодове 
Κάρρο                wain                                               кола                      кола 
Καρροτσάκι       trolley                                             приколка                приколица 
Κάρτα                card, postcard                                визит карта           визит  
Κάρτα                 card, postcard                                карта                      карта 
Καρτέρι           ambush, wait, lurking place              заседа                  замка 
Καρτερία         endurance, fortitude, persecerance  трпение              трпељивост 
Καρτερικός     enduring, persevering                        издржлив            издржљивост 
Καρτερικός     enduring, persevering                       трпелив               стрпљивост 
Καρτερώ         emdure, be patient                            очекувам             очекивати 
Καρτερώ         emdure, be patient                           чекам                    чекати 
Καρύδι             nut, walnut                                        орев                    орах 
Καρυδιά           walnut tree                                        орев                   орах 
Καρύκευμα      spice, flavouring                               поправка             поправка, поправак 
Κάρφωμα        nailing, riveting                                  забивање          забијање 
Καρφώνω       nail, tack, pin, fix                               забивам              забити се 
Καρφώνω       nail, tack, pin, fix                               закачувам          закачити се 
Καρφώνω        nail, tack, pin, fix                               заковувам          заковати 
Καρχαρίας       shark                                                 ајкула                 ајкула 
Καρωτίδα        carotid                                            вратна артерија      вратни артерија 
Κάσα, κασέλα, κιβώτιο case, box                             сандак                 сандук 
Κάσα, χρηματοκιβώτιο   case, box                          саф                       сеф 
Κάσα, κιβώτιο       case, box                                      ковчег               ковчег 
Κασέτα            cassette                                              касета              касета 
Κασκέτο           cap                                                    качкет               качкет 
Κασμίρι            cashmere                                          кашмир              кашмир 
Κασόνι, κάσα      box, packing case                          каса                   каса 
Κασσίτερος      tin, pewter                                         калај                  калај 
Κασσιτερένιος  tinned                                                калаен, од калај    калајни  
Καστανιά         chestnut tree                                      костен            кестен, кестеново дрво 
Κάστανο          chestnut                                             костен              кестен 
Καστανός         brown, chestnut (coloured)               костенлив         кестењаст 
Κάστορας         beaver                                              дабар                 дабар 
Κάστρο            castle, citadel, fortress                     тврдина, замок,   тврђава   
Καταβόθρα, όλεθρος   cesspool                                пропаст              пропаст 
Καταβόθρα      cesspool                                            бездна                бездна  
Καταβολή, πληρωμή   payment, deposit, paying     исплатување       исплата 
Καταβρέχω       sprinkle, souse, soak, drench         намокрувам         намочити 
Καταβρέχω       souse                                                мокрам               мокрити 
Καταβυθίζω      sink, scuttle a boat                           потонувам         потопити 
Καταβύθιση     sinking                                              потопување        потоп, потапање  
Καταγής           on the ground                                   на земјата          на земљи 
Καταγίνομαι, ενδιαφέρομαι  be ingaged in, go in for  се занимавам   занимати се 
Κάταγμα           fracture                                             фрактура          фрактура 
Καταγραφή      registration, recording, entry             запишување     пописивање 
Καταγραφή      registration, recording, entry             регистрација     регистрација 
Καταγράφω      record, register                                запишувам        пописивати 
Καταγράφω      record, register                                 регистрирам     регистровати 
Καταδέχομαι     deign, condescend                           примам            примити 
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Καταδίδω          betray, denounce                             предавам          предати 
Καταδίδω          betray, denounce                             издавам            издати 
Καταδικάζω      condemn, sentence                         осудувам          осудити 
Καταδίκη          conviction, sentence                         осудување, пресуда    осуда 
Κατάδικος        convict                                              осуден               осуђеник 
Καταδιώκω     pursue, chase, dog                            гонам                 прогонити  
Καταδιώκω, εξετάζω  pursue, chase                        иследувам            иследити 
Κατάδοση, παράδοση  denunciation                        предавство         предавање 
Καταδότης     snitch                                                  поткажувач, должник   потказивач 
Κατάθεση (Oικον.)  deposit                                        депозит, блог        депозит 
Καταθέτω, αφήνω    testify, deposit                        оставам                 оставити  
Καταθέτω, ξαπλώνω  testify, deposit                      положувам            положити 
Καταιγίδα         (thunder)storm                                  бура                      бура, олуја 
Κατακαίω         burn up, burn all over                        изгорувам            изгорети 
Κατακαίω         burn up, burn all over                        попарувам            запалити, спалити 
Κατακερματίζω, θρυμματίζω    cut up, smash         дробам                     дробити 
Κατακερματίζω    cut up, cut into pieces                  раздробувам           раздробити              
Κατακλυσμός      deluge, flood, cataclysm                 потоп                      потоп 
Κατακλυσμός      deluge, cataclysm, downpour         катаклизма           катаклизма 
Κατακόμβη       catacomb                                           катакомба           катакомба 
Κατακόρυφος   vertical                                               вертикален          вертикалан 
Κατακρατώ       detain, withlold                        задржувам во сила     задржати неког силом  
Κατακραυγή, σφύριγμα  outcry                                писок                        писак  
Κατάκριση         criticism                                           осудување              осуђивање 
Κατάκτηση         conquest, achievement, winning    окупирање              окупација 
Κατακτητής        conqueror                                        окупатор                окупатор 
Κατακτώ            conquer, captivate                            окупирам              окупирати 
Κατακτώ            conquer, captivate                            завладувам         освојити, освајити 
Κατακυριεύω, κυριαρχώ conquer, capture, seize    завладувам          завладати  
Κατακυρώνω     adjudicate, award, knock down     потврдувам           потврдити 
Κατακυρώνω      adjudicate, knock down                утврдувам              утврдити 
Καταλαβαίνω    understand                                       разбирам               разумети 
Καταληπτός      intelligible                                          разбирлив            разумљив 
Κατάλληλος       suitable, fit, suired, appropriate       погоден                  погодан 
Κατάλογος        catalogue, list                                   каталог                  каталог 
Κατάλογος        catalogue, list                                   список                    списак 
Κατάλογος προϊόντων  prospectus, catalogue, list   проспект                проспект 
Κατάλογος φαγητών  menu                                       мени                        мени 
Κατάλοιπο         residue, remnant                              остаток                   остатак 
Κατάλυση, ανταρσία    abolition, overthrow               одметнување         одметање   
Καταλύω            abolish, break down                          уништувам           уништити 
Κατάματα          face to face                                        право во очи         очи у очи 
Καταμερίζω       allocate, divide                                   распределувам     разделити    
Καταμέτρηση     measurement, measuring                 одмерување           мерење 
Καταμετρώ         measure, count, gauge, survey         мерам, одмерувам   мерити 
Καταμουσκεύω   soak                                                  намокрувам            намочити 
Καταναγκάζω     coerce, force, compel                       принудувам           принудити 
Καταναγκασμός  coercion, force, compulsion             принуда                   принуђивање 
Καταναλωτής    consumer                                            потрошувач           потрошач 
Καταναλωτικός  consumption, consumer                     потрошувачки       потрошан 
Κατανικώ, διασπώ  overcome, defeat, fight down       разбивам                разбијати 
Κατανόηση        comprehension, concemption            разбирање             разбијање 
Καταπακτή, καπάκι   trap door                                      капак                     капак 
Καταπιέζω         oppress, tyrannize over, coer            угнетувам              угњетавати 
Καταπιέζω        oppress, depress                                потиснувам            притискати 
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Καταπίεση         oppression, tyranny                            угнетување           угњетавање 
Καταπίεση, πίεση    oppression, tyranny, coersion     потиснување          потискивање 
Καταπίνω           swallow, gulp down                            проголтувам         прогутати 
Καταπίνω           swallow, gulp down                            голтам                   гутати 
Κατάπληκτος, αποθαρρυντικός   amazed, stunned     поразен                 поразан 
Κατάπληξη       amazement, astonishment, wonder    изненадување   изненађење 
Καταπλήσσω     amaze, astonish, astound, daze          изненадувам     изненадити 
Καταπολεμώ, νικώ  fight, battle, oppose                      победувам          победити  
Καταπόνηση     distress, exhaustion                            изморување     умор 
Καταποντισμός  sinking, foundering, scuttling             потонување      потоп 
Κατάρα              curse, damnation                                проклетство     проклетство 
Καταριέμαι          curse, rail at                                       проколнувам    проклети 
Καταραμένος     cursed, curst, damned                        проклет             проклет 
Καταρράκτης     waterfall                                              водопад            водопад 
Κατάρρευση       collapse, breakdown, breakup           рушење             рушење 
Καταρρέω            collapse, fall down, fall in, crash      се рушам          срушити 
Καταρρίπτω         bring down, shoot down                   соборувам        оборити 
Κατάρτι                mast                                                 јарбол               јарбол 
Καταρτίζω, εκπαιδεύω  train, educate                        образувам             образовати 
Καταρτίζω, σχηματίζω  form, organize                        формирам             формирати  
Κατάρτιση           setting up, organizing                       организирање   организација 
Κατάσβεση          extinguishing                                     гаснење            гашење 
Κατασκεύασμα   construction, making                          дело                   дело 
Κατασκεύασμα,  δημιουργία   thing, deed, structure     творба                  творба 
Κατασκήνωση     camp, camping                               логорување        логориште 
Κατασκηνώνω    camp, encamp, be in camp           логорувам           логоровати 
Κατασκοπεία      espionage, spying                              шпионажа         шпијунажа 
Κατασκοπεύω     spy on sb                                        шпионирам        шпијунирати 
Κατάσκοπος       spy, agent                                          шпион               шпијун 
Καταστατικό       statutes, articles of association           статут, устав     статут, устав 
Καταστατικός      statutory                                             уставен               уставан   
Καταστολή, καθησύχαση   subpression, quelling        смирување          смиривање 
Καταστρέφω      destroy, annihilate                              уништувам         уништити 
Καταστρέφω, χάνω, σκοτώνω   spoil, ruin, waste       погубувам          погубити  
Καταστροφή       destruction, catastrophe, ravage       катастрофа       катастрофа 
Κατάστρωμα      deck                                                    палуба              палуба 
Καταστρώνω      plan (out), lay out, draw up, frame      планирам          планирати 
Κατάσχεση         confiscation, seizure, distraint             конфискација    кофискација 
Κατάσχω          seize, distraint                                    секвестрирам     секвестрирати 
Κατάσχω          seize, distraint                                    задржувам         задржати 
Κατάταξη           classification, ranking, grading          класирање        класификовање 
Κατάταξη          sorting, grading                                  сортирање          сортирање 
Κατατάσσω         classify, class                                  класирам           класификовати 
Κατατρέχω          persecute                                        гонам                 гонити 
Κατατρέχω, εξορίζω  persecute, victimize, harass    прогонувам           прогонити 
Κατατροπώνω, αρπάζω     smite                                разграбувам        разграбити  
Κατατσακίζω, δαπανώ    break up/down, shatter       трошам                трошити   
Κατατσακίζω, σπαταλώ, σκορπίζω   break up/down, crash  расипувам   расипити    
Καταυλισμός        billet, encampment                        логорување      логоровање 
Καταυλισμός        billet, encampment                        логорување        логориште 
Κατάφαση            affirmation                                      потврда             потврђивање 
Καταφατικός        affirmative                                       потврден           потврдан 
Καταφέρνω        manage, contrive, succeed in         успевам             успети 
Καταφλέγω         flare up                                            разгорувам        разгорети се 
Καταφλέγω         flare up                                            разгорувам         разгоревати се 
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Καταφλέγω         flare up                                            пламнувам           пламтети  
Κατάφλεξη, φλόγα          burning, combustion           пламнување        пламен 
Καταφοβίζω, εκφοβίζω, τρομάζω         scare             плашам                плашити 
Καταφορτώνω    overload, overburden                      претоварувам     претоварити 
Καταφρόνια      contempt, disdain, disregard              презир                   презир 
Καταφρονώ        disdain, scorn, despise                   презирам             презирати 
Καταφύγιο          shelter, refuge, resort, recourse      скривалиште    склониште 
Καταφύγιο, άσυλο  refuge, resort, recourse              прибежиште        прибежиште 
Κατάχρηση         abuse, misuse, overuse                      злоупотреба        злоупотреба 
Καταχώνω        put/burry deep, cover with earth       заривам              зарити 
Καταχωρίζω       record, insert, enter, register          регистрирам        регистровати 
Καταχωρίζω       record, insert, enter, register             впишувам             уписивати 
Καταχώριση       record, insert, enter, register            впишување        уписивање  
Καταχώριση       record, insert, enter, register            регистрација      регистрација  
Καταψηφίζω      vote against                                      гласам против    гласати против 
Καταψήφιση      voting out/down/against                    гласање против   гласање против 
Καταψύχω         refrigerate                                         замрзнувам        замрзнути 
Κατεβάζω          down, bring/let/pull/get/set down      спуштам             спуштити 
Κατεβάζω          down, bring/let/pull/get/set down      снижувам          снизити 
Κατέβασμα        going/coming down, descent            спуштање         спуштање 
Κατεδαφίζω       demolish, pull down                          рушам               рушити 
Κατεδάφιση       demolition, pulling down                   рушење               рушење 
Κατεψυγμένος    frozen                                              замрзнат           замрзнут, смзнут 
Κατεργάζομαι     process, treat, work                          обработувам        обрадити 
Κατεργάζομαι     process, work, fashion                     преработувам      прерадити  
Κατεργασία        process, working, treatment            обработка          обрада 
Κατεργασία        process, working, treatmen            преработка         прерада 
Κατέχω                possess, own, have, hold, occupy   владеам           владати 
Κατηγορηματικός  categorical, emphatic, decisive    категоричен      категоричан 
Κατηγορία           category, class, division                   категорија         категорија 
Κατηγορία           category, class, division                   класа                 класа 
Κατηγορούμενο  predicative, predicate                      атрибут              атрибут 
Κατηφορίζω       go downhill, descend                        се спуштам       спуштати 
Κατηφορικός       sloping, downward                          стрмен              стрменит 
Κάτι                    something, anything                         нешто              нешто, понешто 
Κατοικία             residence, dwelling                           куќа                  кућа 
Κατοικίδιος         domestic, domesticated                   домашен       домаћи, домаћа 
Κατοικώ               inhabit, reside                                 живеам            живети 
Κατονομάζω       name, specify                                 именувам        именовати 
Κατονομασία      name, naming, appellation              именување     именовање 
Κατόπιν              after, behind, afterwards                  по, зад             потом, затим 
Kατοπτρισμός    reflection                                           одраз                одраз 
Kατοπτρισμός    reflection, reflexion                            рефлексија      рефлексија 
Κάτοπτρο            lens, mirror, reflector                        огледало         огледало 
Κατόρθωμα       achievement, attainment, deed         подвиг               подвиг 
Κατόρθωμα       achievement, attainment, deed         постигнување  достигнуће 
Κατορθώνω       succeed in, manage                         успевам             успети 
Κατοχή               occupation                                        окупација          окупација 
Κατοχή, κυριαρχία  ownership, possession               владеење         владање 
Κάτοχος             possessor, occupant, occupier      сопственик         поседник 
Κατοχυρώνω     fortify, secure, safeguard                осигурувам       осигурати 
Κατοχυρώνω     fortify, secure, safeguard               гарантирам        гарантовати 
Κατοχύρωση  fortification, consolidation, safeguard  осигурување     осигурање 
Κατρακύλισμα    tumble, tumbling down                     тркалање           котрљање 
Κατρακυλώ        tumble, hurtle, rush/leap down         тркалам              котрљати 
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Κατσαρός          crisp, curly                                         кадрав                коврџав 
Κατσίκα             goat                                                   коза                    коза 
Κατσικίσιος        kid                                                      козјиа                козји 
Κατσούφης        moody, sulky, glum                           намуртен           намрштен 
Κάτω                  down, under, below, beneath            долу                  доле 
Κατώγειο, κελάρι cellar                                                подрум             подрум 
Κατώτατος         lowest                                                најнизок           најнижи 
Κατώτερος, μικροπρεπής  lower                                понизок              понизан 
Κατώφλι             doorstep, threshold                            праг                 праг 
Καύση                burning, combustion                         горење             сагоревање 
Καύσωνας         heatwave, extreme heat                    жега                  жега 
Καυτερός           hot, scorching                                    лут                   љут 
Καύχημα            pride, glory, boast                             фалење           хваљење 
Καυχώμαι, καυχιέμαι  boast, brag, swagger              се гордеам        гордити се 
Καφάσι              crate                                                   кафез             кавез 
Καφέ (επίθ.)       brown                                                кафен              кафен 
Καφετζής          coffee-shop keeper                            кафеџија         кафеджија 
Καφεΐνη             caffein                                                кофеин            кофеин 
Καφενείο           coffee-shop                                        кафеана          кафана 
Καφές, ο            coffee                                                кафе                кафа 
Καχύποπτος     suspicious                                          сомнителен    сумњичав 
Καχυποψία       mistrust, suspicion, distrust                недоверба         неповерљивост 
Κάψουλα          capsule                                               капсула             капсула 
Καψώνω, καίγομαι  feel/be too hot                              пламнувам        пламтети 
Κέϊκ                   cake                                                    колач                колач 
Κείμενο             text                                                     текст                 текст 
Κελί                   cell                                                     ќелија               ћелија 
Κενό                 vacuum, void, blank                            празнина          празнина 
Κενό αέρος      vacuum, void, blank                            вакуум              вакум 
Κενοδοξία        vanity, vainglory, snobbery                 суетност          сујета 
Κενόδοξος        vain, snob, vainglorious                      суетен             сујетан 
Κενός                empty, vacant, void, blank                 празен             празан 
Κενός, έρημος   empty                                                 пуст                    пуст 
Κενοτάφιο       cenotaph                                              празен гроб       празан гроб 
Κένταυρος        Centaur                                              кентаур              кентаур 
Κέντημα            pricking, stinging                               врзување           вез 
Κεντρίζω          prick, sting, goad, spur, prod              убодувам         убости 
Κεντρικός         central, centre, main, pivotal               централен       централен 
Κεντρικός         central, centre, main, pivotal               центар             центар 
Κέντρο              centre                                                централа           централа 
Κενώνω            empty                                                 испразнувам    испразнити 
Κενώνω, ελευθερώνω   empty                                 ослободувам     ослободити 
Κένωση            emptying                                             празнење         пражњење 
Κεραία              antenna                                               антена             антена 
Κεραμική          ceramics                                              керамика         керамика 
Κεραμικός        ceramic                                                керамички        керамички 
Κεράσι              cherry                                                  цреша             трешња 
Κερασιά           cherry-tree                                           цреша              трешња 
Κέρατο             horn, antler                                          рог                   рог 
Κεραυνοβολώ  strike/kill with lightning- witcher          удирам со гром     удар грома 
Κεραυνός         thunder, thunderbolt                            молња              муња 
Κεραυνός         thunder, thunderbolt                             гром                  гром 
Κέρβερος        Cerberus, watch-dog                            кербер                 кербер 
Κέρδος             profit, gain                                           профит            профит 
Κερδοσκοπία   speculation, profiteering                      шпекулација   шпекулација 
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Κερδοσκοπικός speculative, profiteering                    шпекулативен  спекулативни 
Κερδοσκόπος  speculator, profiteer                            шпекулант      шпекулант 
Κερδοσκοπώ    speculate, profiteer                            шпекулирам       спекулисати  
Κερί                   candle, wax, taper                              восок               восак 
Κερί                   candle, taper                                      свеќа              свећа 
Κέρινος            waxen, wax, waxy                               восочен             воштан 
Κέρμα, νόμισμα    coin, piece                                      монета               монета  
Κερνώ               stand, treat, offer, buy                        честам                частити, почастити 
Κερώνω            wax                                                 се мачкам со восок    мазати воском  
Κεφάλαιο          capital, stock, money, assets              капитал              капитал 
Κεφάλαιο (βιβλίου) chapter                                       глава во книга      глава на књига 
Κεφαλαιοκρατία capitalism                                          капитализам     капитализам 
Κεφαλαιούχος  capitalist                                              капиталист         капиталиста 
Κεφαλή             head, top                                            глава                  глава 
Κεφαλόδεσμος  headband                                           марама               марама 
Κεφαλόπονος   headache                                            главоболка         главобоља  
Κεφάτος            merry, cheerful                                    весел                 весео 
Κεφάτος            merry, cheerful                                   расположен        расположен 
Κέφι                 high spirits, cheerfulness, merriment  расположение   расположење 
Κεφτές              meatball                                               ќофте                 ћуфте 
Κεχρί                 millet, birdseed                                     просо                 просо 
Κηδεία                  burial, funeral                                   погреб погребување   погреб 
Κηδεμόνας         guardian, trustee                                 старател            старатељ 
Κηδεμονία         guardianship, tutelage                         старателство    старатељство 
Κηπευτική, κηπουρική   gardening                                градинарство     градинарство 
Κήπος               garden                                                   градина             градина 
Κηπουρός         gardener                                              градинар            градинар 
Κηροπήγιο        candlestick                                           свеќник               свећњак 
Κήρυγμα           sermon, preaching                                проповед            пропвед 
Κήρυκας           preacher, moralizer                               проповедник       проповедник 
Κηρύττω           declare, proclaim                                  проповедам      проповедати 
Κήτος                cetacean, seamonster                          кит                     кит 
Κηφήνας           drone                                                    трут                    трут 
Κιάλι(α)             binoculars, field glasses                       дурбин               дурбин 
Κιβδηλεύω, νοθεύω        falsify                                     фалсификувам    фалсификовати 
Κίβδηλος           counterfeit, fake, forged                       фалсификуван  фалсификат 
Κιβώτιο, κάσα, σενδούκη  box, kit, case                       сандак              сандук 
Κιβωτός, κιβώτιο, μπαούλο   ark                                    ковчег                 ковчег 
Κιθάρα              guitar                                                     гитара               гитара 
Κιθαριστής        guitarist, guitar-player                           гитарист           гитариста 
Κιλό                   kilogramme                                           килограм          килограм 
Κιμάς                hash(ed) meat, minced-meat                мелено месо    млевено месо 
Κιμωλία             chalk                                                     креда                 креда 
Κίνα                  China                                                     Кина                   Кина 
Κινδυνεύω      risk, be in danger of                                ризикувам           ризиковати 
Κίνδυνος           danger, jeopardy, risk                           опасност           опасност 
Κινέζος               Chinese                                               Кинез                 Кинез 
Κινηματογράφος  cinema, movies                                  кино                   кино 
Κινητήρας, μοτέρ  motor, engine                                   мотор                   мотор 
Κινητοποίηση     mobilization, rally                                мобилизирање   мобилизација 
Κινητοποιώ         mobilize, activate                               мобилизирам      мобилизирати 
Κίνητρο              motive, motivation, incentive               мотив                   мотив 
Κινίνη, κινίνο      quinine                                                 кинин                    кинин 
Κιόλας               already                                                 веќе                      већ 
Κισσός               ivy                                                         бршлен               бршан 
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Κιτρινάδα, ωχρότητα  yellowness, yellow spot              бледило                бледило 
Κιτρινίζω            become yellow                                     пожолтувам        пожутети 
Κίτρινος             yellow                                                   жолт                     жут 
Κλάδεμα            pruning, lopping                                   кастрење         кресање 
Κλαδευτήρι, κόσσα, δρεπάνι    pruning hook                 коса                     коса 
Κλαδεύω           prune                                                    поткаструвам     подкресати 
Κλαδεύω, θερίζω  prune                                                косам                    косити 
Κλάδος, κλαδί   twig, bough                                           гранка, гранче      грана, огранак 
Κλαίω                cry, weep                                              плачам              плачати 
Κλαίω                cry, weep                                              оплакувам        плакати 
Κλάμμα              cry, weeping                                         плач                  плач, плакање 
Κλαρίνο            clarinet                                                   кларинет           кларинет 
Κλασικισμός     classicism                                              класицизам     класицизам 
Κλασικός          classical                                                 класичен         класичан 
Κλάσμα            fraction                                                   дел                   део 
Κλαψιάρης      grizzler, sniveler                                      плачко             плачљивац 
Κλέβω              steal, rob, thieve                                   крадам              красти, украсти 
Κλειδαριά        lock                                                         брава              брава 
Κλειδί (κληΐς)  key                                                           клуч                   кључ 
Κλειδούχος (κλειδαράς) locksmith                                 клучар              кључар, бравар 
Κλείδωμα        locking                                                    заклучување    закључање 
Κλειδώνω        lock                                                        заклучувам        закључати 
Κλείνω             close, shut                                             затворам           затворити 
Κλείσιμο          close, closure                                         затворање        затварање 
Κλειστός          closed, locked                                        затворен           затворен 
Κλέφτης           thief, pilferer                                            крадец             крадљивац 
Κλεψιά             theft, stealing                                          кражба              краћа 
Κλήμα              vine                                                        лоза                  лоза 
Κληματαριά     vine arbour, bower                                 лозница             винова лоза 
Κληματόφυλλο vine leaf                                                 лозов лист       винов лист 
Κληρικός          ecclesiastic, cleric, clergyman              свештенички    свештеник 
Κληροδότημα   legacy, bequest                                    тестамент        тестамент 
Κληροδοτώ     bequeath, demise                           правам тестамент   оставити тестамент  
Κληρονομιά      legacy, heritage, succession                 наследство    наслеђе 
Κληρονομία            testament, will                                 аманет             аманет 
Κληρονομικότητα  heredity                                            наследност       наследност 
Κληρονόμος     inheritor, successor                               наследник        наследник 
Κληρονομώ      inherit from, succeed to                        наследувам      наследити 
Κλήρωση         draw, choosing by lot                              влечење          извлачење 
Κλήση              summons, subpoena                              повикување      позивница 
Κλήση              summons, subpoena                            покана                 позив  
Kλήση (π.χ. για βοήθεια) appeal                                    апел                   апел 
Κλινική             clinic                                                       клиника             клиника 
Κλοπή              theft, stealing                                          кражба             крађа 
Κλοπιμαίος       stolen                                                   украден               украден, краден 
Κλουβί              cage                                                       кафез                 кавез 
Κλώθω            spin                                                         предам              прести 
Κλώσιμο, κλώση spinning                                               предење           предење 
Κλωσόπουλο   chick                                                       пиленце             пиле 
Κλωστή            thread, yarn, fibre                                   конец                 конац 
Κοάζω              kroak                                                       крекам              крекетати 
Κόβω, τέμνω   cut                                                          сечам                 сећи, пресећи 
Κογκρέσο         congress                                               конгрес               конгрес 
Κοιλάδα            valley                                                    долина                долина 
Κοιλιά               stomach, belly, abdomen                     стомак                  стомак 
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Κοιλόπονος      bellyache, tummy-ache                        стомачна болка    бол у стомаку 
Κοίλος, κενός, άδειος  hollow                                        празен                   празан 
Κοιμάμαι, κοιμώμαι sleep, be asleep                           спијам, си легнувам    спавати 
Κοίμηση          assumption                                            спиење                   спавање 
Κοιμητήριο       cemetery, graveyard                              гробишта             гробље 
Κοιμίζω              put sb to bed                                      приспивам           успавати 
Κοινοβουλευτικός  parliamentary                                 парламентарен    парламентаран 
Κοινοβουλευτισμός  parliamentarism               парламентаризам   парламентарни систем  
Κοινοβούλιο     parliament                                             парламент           парламент 
Κοινολογώ, δημοσιεύω publisize, give away                 разгласувам          разгласити 
Κοινοποίηση     announcement, notification                  соопшстение       саопштење 
Κοινοποίηση, είδηση announcement, notification         известување         извештај 
Κοινοποιώ       notify                                                     соопштувам          саопштити   
Κοινοποιώ       notify                                                      известувам          објавити  
Κοινός              public, common                                    општ                      општи 
Κοινός              public, common                                    заеднички             заједнички   
Κοινότητα         community                                            (селска) општина     општина 
Κοινωνία          society, the people                                 заедница           заједница 
Κοινωνιολογία  sociology                                                социологија      социологија 
Κοινωνιολόγος  sociologist                                             социолог           социолог 
Κοινωνός, συμμέτοχος   participant                                учесник               учесник 
Κοινωνώ          participate, commune                             учествувам       учествовати 
Κοιτάζω              look at                                                  гледам              гледати, погледати 
Κοκαΐνη             cocaine                                                 кокаин              кокаин 
Κόκκαλο            bone                                                      коска                кост 
Κοκκινάδα          redness, blush                                     руменило          руменило 
Κοκκινίλα           redness, blush                                      цервенило       црвенило 
Κοκκινογούλι     beetroot                                                црвено цвекло    цвекла 
Κόκκινος            red                                                        црвен               црвен 
Κόκκος               speck, grain                                         зрно                 зрно 
Κόκορας (πέτηλος) cock, rooster                                   петел               петао 
Κολάζω           chasten                                                  исправам          изправити 
Κόλακας            flatterer, adulator                                 ласкавец             ласкавац, удварач 
Κολακεία           flattery, adulation                                   ласкање          ласкање 
Κολακεία           flattery, adulation                                  угодување     улагивање, удварање  
Κολακεύω          flatter                                                    ласкам            ласкати, удварати се 
Κολακεύω, ευχαριστώ   please, oblige, flatter                угодувам          угодити 
Κόλαση              hell, inferno                                           пекол                  пакао 
Κόλλα                glue, gum, paste                                   лепило               лепило 
Κολλέγιο           college                                                  колеж                   колеџ 
Κολλεκτιβισμός  collectivism                                          колективизам       колективизам 
Κολλητός           glued                                                    залепен             залепљен 
Κολλώ                glue, gum, paste                                  лепам                 лепити 
Κολλώ                glue, gum, paste                                 лепувам           залепити, прилепити 
Κολοκύθα          pumpkin                                                тиква                 тиква 
Κολοσσός          colossus                                               колос                  колос 
Κόλπος             gulf, bay                                                 залив              (морски) залив 
Κολυμβητής      swimmer                                                пливац             плувац 
Κολύμπι            swimming                                              пливање            плување 
Κολυμπώ           swim                                                     пливам              плувати 
Κόμης               count                                                       гроф                  гроф 
Κομήτης            comet                                                     coмета               coмета 
Κόμμα               party                                                       партија              партија 
Κομμάτι             piece, fragment, part                              парче                парче 
Κομματιάζω      shred, disjoint                                         парчам              распарчати 
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Κομματικός       partisan, party                                        партиски           партијски 
Κομμουνισμός   communism                                           комунизам        комунизам 
Κομμουνιστής    communist                                             комунист           комуниста 
Κόμμωση          hair-dressing, hair-style, hair-do             фризирање        фризура 
Κομμωτήριο      hair-dresser’s                                     фризерски салон   фризерска радња 
Κομμωτής         hair-dresser                                            фризер           фризер 
Κομμώτρια       hair-dresser                                             фризерка         фризерка  
Κομοδίνο           bedside/night table                                 комода            комода 
Κομπλιμέντο    compliment                                              комплимент    комплимент 
Κομπολόι          chaplet                                                     бројаница       бројаница 
Κομπός, κομπασμός   boastfulness                                фанфарство    фанфара 
Κομπόστα        compote, preserve, stewed fruit              компот             компот 
Κομψός            elegant, stylish                                        елегантен       елегантан 
Κομψότητα       elegancy, refinement                              елеганција      елеганција 
Κονιάκ              cognac, brandy                                       коњак              конак 
Κονσέρβα        tin, can                                                     конзерва         конзерва 
Κον(τ)σέρτο      concert                                                    концерт           концерт 
Κοντά               near, beside, close                                  блиску             близу 
Κοντάρι           spear, lance                                              копје                копље 
Κοντάρι, κονταρόξυλο, παλούκι  pole                             колец, стап       колац 
Κόντεμα         shortening                                                 скратување     скраћење 
Κοντός             short                                                         краток             кратак 
Κοντός             short                                                         низок               низак 
Κοντός, κολοβός   short                                                   кус                     кус 
Κόντρα           against, contrary to                                  спротивност      против, супротно 
Κοπάδι             flock, herd                                                стадо                 стадо 
Κοπάδι             flock, herd                                                јато                    јато 
Κοπανίζω        thwack                                                     удирам            ударати 
Κοπέλα            girl                                                            девојка              девојка 
Κοπέλα, νεαρά   girl                                                          мома                  мома 
Κοπή               cutting                                                      сечење               сечење 
Κοπιάζω, εξαντλώ  strive, have a hard time                  се изморувам    изморити 
Κοπιαστικός    tiring, hard, fatiguing                                тежок               тежак 
Κοπιαστικός    tiring, hard, laborious                               изморен           заморан 
Κόπος             fatigue, tiredness, toil, pains, exertion      труд                 труд 
Κόπος             fatigue, tiredness, toil, pains, exertion      напор                напор 
Κόπος             fatigue, tiredness, toil, pains, exertion      замор               замор 
Κοπρίζω                                                                            ѓубрам            ђубрити 
Κόπτης (κόφτης) cutter                                                    кројач                кројач 
Κόρακας          raven                                                        гавран              гарван 
Κοραλλένιος    coral                                                         корален           корални 
Κόρδα (ιμάς, χορδή) string, chord                                   струна               струна 
Κορδόνι, σπάγγος  cord                                                   кордон             кордон 
Κόρη                girl, maiden                                              ќерка                 ћерка 
Κορμί, σώμα, κορμός  body, figure, trunk                       тело, труп         тело 
Κοροϊδία                                                                           исмејување    исмејавање 
Κορυφαίος       top                                                           првенец           првенствен 
Κορυφή            top, summit, peak                                    врв                    врх 
Κορφοβούνι     the crest/brow of a hill                             планински врв    врх планине 
Κορώνα (στέμμα) crown                                                  круна                 круна 
Κοσκινίζω        sieve, bolt                                                сејам               просејати 
Κοσκινίζω      sieve, bolt                                                  сејам                  сејати 
Κόσκινο (σήστρον, σήττα) sieve, screen, riddle              сито                    сито 
Κόσκινο (σήστρον, σήττα) sieve, screen, riddle              решето               решето 
Κόσμημα          jewel, ornament                                      накит                  накит 



168 

 

Κόσμημα, στολίδι  jewel, ornament                                 украс                  украс 
Κοσμητική, αισθητική cosmetics                                      козметика           козметика  
Κοσμήτορας     dean, doctor                                            декан                  декан 
Κοσμικός         cosmic                                                      светски               светски 
Κοσμικός          cosmic                                                   световен             светски 
Κόσμιος, σεμνός   modest, descent, seemly, proper     скромен              скроман  
Κοσμιότητα, σεμνότητα modesty, descency, seemliness   скромност          скромност 
Κοσμογραφία   cosmography                                          космографија      космографија 
Κοσμοπολίτης  cosmopolite, cosmopolitan                    космополит          космополита 
Κόσμος            cosmos, world, universe                         свет                       свет, људи 
Κόσμος            nation, people, folk, demos                     народ                    народ 

Κοσμοχαλασιά, ανακάτεμα storm,  shower                     бркотија                бркање 
Κοσμώ             adorn, decorate                                      украсувам            украсити 
Κοσμώ, στολίζω  adorn, decorate                                   китам, редам      окитити 
Κόσσυφος, κοτσύφι, κότσυφας  blackbird                      кос                         кос 
Κοστολόγιο, τιμοκατάλογος    cost estimate                   ценовник              ценовник 
Κόστος             cost                                                         вредност              вредност, цена 
Κοστούμι, στολή, φορεσιά suit                                        костум                 костим 
Κότα, όρνιθα  hen                                                             кокошка             кокошка 
Κοτέτσι, ορνιθώνας  hencoop                                         кокошарник         кокошарник 
Κοτόπουλο      chiken                                                     пиле                     пиле 
Κοτσίδα            tress, pigtail, braid                                 плетенка               плетеница 
Κουβάλημα      transport, carriage                                  носење                 ношење 
Κουβαλητής     carrier                                                     носач                    носач 
Κουβαλώ          carry, bear                                              носам                  носити 
Κουβαλώ          carry, bear                                             донесувам           однети 
Κουβαλώ          carry, bear                                             превезувам          возити 
Κουβαλώ, μεταφέρω    carry, bear                                пренисувам          пренети 
Κουβαρίστρα                                                                   клопче                 клупко 
Κουβάς            bucket                                                    кофа                     канта 
Κουβέντα         talk, chat, conversation                           разговор              разговор 
Κουβεντιάζω     talk, chat, speak                                    разговарам          разговарати 
Κουβέρτα          blanket, coverlet                                    ќебе                      ћебе 
Κουδούνι           bell                                                        ѕвоно                    звоно 
Κουδουνίζω       ring (a bell)                                           ѕвонам                  звонити 
Κουζίνα             kitchen                                                   кујна                       кухиња 
Κούκκος           cuckoo                                                    кукавица                кукавица 
Κουκουβάγια                                                                   совалка                  сова 
Κουκούλα        cowl                                                         качулка                   капуљача   
Κουκουνάρι     pine cone                                                 шишарка                 шишарка 
Κουκούτσι        pip, pit, seed, stone                                коска                         коштица  

Κουλλός, μονόχειρ handless limp,  disabledе                   еднорак                једнорук  
Κουλλός             handless                                                 сакат                      сакат 
Κουλούρι          roll                                                            ѓеврек                    ћеврек 

Κουλουριάζω   writhe                                                        завиткувам            завити                                                                      
Κουμαντάρω    command, manage, handle                     командувам         командовати 
Κουμπάρα       maid of honor                                           кума                     кума 

Κουμπαράς    money box                                                штедна касичка    штедн касица                                                                        
 Κουμπάρος      best man                                                  кум                      кум 
Κουμπί, πόρπη, αγγράφα     button                                 копче                  копца 

Κουμπούρα, περίστροφο,  όπλο  gun,  weapon                револвер           револвер 
Κουμπώνω       button up                                                закопчувам        копчати, скопчати 
Κουνέλι            rabbit                                                       зајак                  зец 
Κούνημα           movement, shake                                   лулање            љуљање 
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Κούνημα           movement, shake                                   клатење            климање 
Κούνια               cradle, cot                                              лулка               љуљашка 
Κουνιάδος, δαήρ  brother in law                                       девер               девер 
Κουνιάδος, δαήρ  brother in law                                       шура                шурак 
Κουνιέμαι                                                                        се лулам            љуљати се         
Κουνώ                dangle                                                  лулам                љуљати 
Κουνώ                dangle                                                  нишам                њихати 
Κούπα                                                                             чинија                  чаша, шоља 
Κουπόνι           coupon, token, voucher                          купон                 купон 
Κουράγιο         courage, pluck, spirit, guts                      смелост           смелост, кураж 
Κουράζω          tire, weary, wear out, fatigue                 изморувам       замарати, уморити 
Κουραμπιές     sugared bun                                          гурабија            гурабија  
Κούραση          tiredness, fatigue                                   замор               замор, умор 
Κουρασμένος   tired, weary                                            изморен           заморен, уморан 
Κουραστικός    tiring, fatiguing                                    изморувачки    замарајући, умарајући 
Κουρδίζω          wind up                                                 навивам             навити, навити 
Κουρέας           barber                                                    бербер              берберин 
Κουρείο             barber’s shop                                       берберница      бријачница 
Κουρέλι            rag                                                         крпа                    крпа 
Κούρεμα (ζώων)   haircut                                               стрижење          стрижење 
Κουρούνα       carrion crow                                            врана                    врана 
Κουρσάρος       pirate, corsair                                       гусар                   гусар 
Κουρσάρος       pirate, corsair, hussar                           пират                  пират 
Κουρτίνα          curtain                                                   завеса                 завеса 
Κουταμάρα      stupidity, slowness                                 глупост              глупост 
Κούτελο            forehead                                               чело                   чело 
Κουτί (κυτίον, κάσα, κασσέλα) box, case                     кутија                   кутија 
Κουτός             dull, thick, slow, silly, dense                  глупав                 глуп 
Κουτός, αφελής, αγαθός dull, thick, slow, silly, dense    наивен               наиван 
Κουτσομπόλα, φλύαρη  talebearer                               алапача              алапача 
Κουφαίνω        deafen                                                   оглушувам        заглушити 
Κούφιος           hollow, sunken                                      празен                 празан 
Κούφιος           hollow, sunken                                      шуплив               шупаљ 
Κουφός            deaf                                                       глув                    глув 
Κούφωμα         hollow(ness), cavity                              празнина            празнина 
Κόφινος, κοφίνι, κυψέλη   basket, pannier                   кошница, кош     кошница 
Κοφτερός        sharp, keen                                           остар                  оштар 
Κοψίδι, απόκομμα gobbet, cut                                     одрезок              отрезак 
Κόψιμο, πατρόν  cutting (out)                                        крој                     крој   
Κράξιμο πουλιών caw, crow                                        гракање          грактање 
Κράνος            helmet                                                   шлем              шлем 
Κράση, ιδιοσυγκρασία   temperament, physique         темперамент  темперамент 
Κρασί               wine                                                      вино                вино 
Κρασοπότηρο  wine glass                                           часа за вино    чаша за вино    
Κρατερός, δυνατός   powerful, strong                          силен               силан 
Κρατήρ, κρατήρας crater                                              кратер            кратер 
Κρατικός          state, government                                 државен         државни 
Κράτος            state                                                      држава            држава 
Κρατώ              hold, have                                            држам             држати 
Κρατώ, επικρατώ  dominate, prevail, rule                    господарам      господарити 
Κραυγάζω, βοώ  shout, clamour                                   викам              викати 
Κραυγάζω, βοώ  shout, clamour                                   врескам         вриштати 
Κραυγή            cry, shout, call, yell                                викот              вика 
Κραυγή, ουρλιαχτό   cry, shout, call, yell                      крик                  крик 
Κρέας              meat, flesh                                             месо                месо 
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Κρεατόπιττα    meat pie                                                пита со месо    пита са месом 
Κρεβάτι, κράββατος  bed                                              кревет             кревет, постеља 
Κρεβάτι, κράββατος, φωλεά   bed                                легло                легло 
Κρεβατοκάμαρα  bedroom                                            спална            спаваћа соба 
Κρέμα              crème                                                     крем               крем, крема 
Κρέμα, καϊμάκι   crème                                                  кајмак               кајмак 
Κρεμάλα           gallows, gibbet                                     бесилка           вешала 
Κρεμασμένος   hanged, suspended                              обесен             обешен 
Κρεμάστρα       peg, hook                                            закачалка         закачаљка, закачка  
Κρέμομαι          be suspended                                      висам                висити, вешати 
Κρεμώ              hang,  suspend                                    обесувам          обесити 
Κρεμώ             hang, suspend                                       закачувам        закачити 
Κρεοπωλείο     butcher’s shop                                      месарница        месарница 
Κρεοπώλης       butcher                                                месар                месар 
Κρησφύγετο     retreat, hideout, hideaway                   скивалиште      склониште  
Κριάρι              ram                                                       овен                   ован 
Κρίκος, στεφάνη, τσέρκι  ring                                       обрач                обруч 
Κρίνο(ς)           lily                                                         крин                   крин 
Κρίνω, δικάζω         judge                                             судам                судити 
Κρίνω               judge                                                   проценувам      оцењивати 
Κρίσιμος           critical, crucial                                      критичен           критичан 
Κριτήριο           criterion                                                критериум         критеријум 
Κριτής              judge, critic                                           судија                судац 
Κριτική              criticism                                               критика               критика 
Κριτικός            critical, discerning                                критичен            критичан, критички 
Κροκόδειλος     crocodile                                              крокодил             крокодил 
Κρόκος (φυτό)  crocus, saffron                                     жолчка                жуманце 
Κροταλίας        rattler                                                    свонарка            звечарка  
Κρόταλο           rattle                                                     кастањети          кастањета 
Κρόταφος         temple                                                  слепо око           слепоочница 

Κρότος, βοή, θόρυβος   knock, noise, sound                шум                      шум 
Κρούση             knock                                                   удирање               ударац 
Κρούσμα          case                                                      случај                    случај 
Κρούστα (κόρα) crust                                                    кора, коричка       кора 
Κρούω (ουτάω, οτρύνω, κτυπώ) strike, hit, chime        удирам               ударати 
Κρυάδα             cold(ness), chill(ness)                         лад                      хладноћа 
Κρύο                 severe cold                                           лад                      хладано 

Κρύο, ψύχος    severe cold                                            студ,  лад             студен 
Κρυοπάγημα    frostbite                                                замрзнување      промрзлина 
Κρύος               cold, chilly                                            ладен, студен      хладан 
Κρυπτογράφημα, σύνθημα   cipher                               шифра                  шифра  
Κρυσταλλιάζω (παγώνω) freeze                                  кристализирам     кристализовати 

Κρυστάλλινος  crystal                                                    кристален           кристалан 
Κρύσταλλο       crystal, icicle                                         кристал                кристал 
Κρυφά, κρυφίως  secretly, stealthily                              скриено              скривено 
Κρυφά, κρυφίως  secretly, stealthily                             тајно                     тајно 
Κρυφό, μυστικό      secret                                              тајна                   тајна 
Κρυφός             secret, concealed                                 таен                    тајни 
Κρυφός             secret, concealed                                 скриен                сакривен 
Κρύψιμο           secretion, hiding, concealment             сокривање         скривање 
Κρυψώνας        hideaway, hiding place                         скривалиште      скровиште 
Κτένι                  comb                                                    чешел                 четка 
Κτενίζω             comb                                                    чешлам               чешљати 
Κτήμα                possession                                           имот                   имање, имовина 
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Κτηματίας, ιδιοκτήτης   farmer, landowner                    сопственик          сопственик 
Κτηνίατρος       veterinarian                                           ветеринар           ветеринар 
Κτήνος              animal, beast                                        животно               животиња 
Κτηνοτροφία    livestock                                                 сточарство         сточарство 
Κτηνοτρόφος                                                                  сточар                сточар 
Κτηνωδία          bestiality, brutality, beastliness            ѕверство           зверство 
Κτήση               acquisition, acquirement                      завладување     поседовање 
Κτίζω                 build, build up, make, create               градам             градити 
Κτίζω, στίζω      build, build up, make, create                ѕидам              зидати, сазидати 
Κτίριο                 building, construction, premises         зграда              зграда 
Κτίσιμο               building, foundation, erection             ѕидање            зидање 
Κτίσμα               building, construction                          зграда, градба   грађевина 
Κτύπημα            stroke, hit, blow, knock, pelt               удар                  удар 
Κτυπώ, οτρύνω, ουτάω  strike, hit                                удирам             ударати  
Κυβέρνηση        government, administration                 влада              влада 
Κυβερνήτης       leader, ruler, governor                        управител       управитељ, владар 
Κυβερνητικός    governmental cabinet                         владин            владин 
Κυβερνώ           govern, command, rule over              управувам      управљати, владати  
Κυβικός            cubic                                                    кубен               кубични  
Κυβισμός          cubism                                                кубатура   кубизам, квадратура 
Κύβος               cube                                                     куб                    куб 
Κύβος               cube                                                    коцка                 коцка 
Κυδώνι              quince                                                дуња (плод)       дуња (плод) 
Κυδωνιά            quince tree                                         дуња (дрво)       дуња (дрво) 
Κυκλικός          cyclical, round, circular                        кружен               кружни 
Κύκλος              cycle, circle, ring                                 круг                    круг 
Κύκλος              cycle, circle, ring                                 циклус                 циклус 
Κυκλοφορία       spreading, circulation                         сообраќај          саобраћај 
Κυκλοφορία       circulation, traffic                                циркулација     циркулација 
Κυκλοφορώ, εξαπλώνω propagate, disseminate     се распространувам   распространити 
Κυκλώνας          cyclone                                               циклон             циклон 
Κυκλώνω          encircle, surround, close in                 опкружувам      заокружути 
Κυκλώνω, περιφράζω encircle, surround, close in       оградувам         оградити 
Κύκνος               swan, cob, cygnet                              лебед                лабуд 
Κυλινδρικός      cylindrical                                            цилиндричен     цилиндричан 
Κύλινδρος         cylinder                                                цилиндар          цилиндар 
Κύλισμα            rolling                                                  тркалање           котрљање 
Κυλώ                 trundle, roll                                          тркалам            котрљати 
Κυματοθραύστης                                                          брана                таласобраник  
Κυνηγετικός      hunt(ing), shotting                                ловец                ловачки 
Κυνήγημα, καταδίωξη   pursuit, chase                          гонење, ловење    гоњење 
Κυνήγι               hunting, shooting                                 лов                     лов 
Κυνηγός             hunter, shooting                                  ловец                 ловац 
Κυνηγώ              hunt, shoot                                          ловам                ловити, уловити 
Κυνηγώ, διώκω   hunt, shoot                                        гонам                   гонити 
Κυνικός (Επίθ.) cynical                                                 кичешки              циничан 
Κυνικός            cynic                                                      циник                 циник  
Κυνισμός, αναίδεια, αδιαντροπιά  cynicism                  бесрамност        бесрамност    
Κύπελλο, κουβάς  cup                                                   канта                  канта 
Κυρία, αρχόντισσα   lady, mistress                               госпоѓа              госпођа 
Κυρία                   dame, lady                                        дама                  дама 
Κυριακή             Sunday                                                Недела             Недеља 
Κυριαρχία         domination, supremacy                     владеење        власт, доминација 
Κυριαρχία         domination, supremacy                        господарење    господарење 
Κυρίαρχος, αφέντης sovereign, ruling                           господар            господар 



172 

 

Κυριαρχώ          dominate, govern, rule                         господарам        господарити 
Κυριαρχώ         dominate, govern, rule                         владеам             владати 
Κυριεύω             conquer, capture                                завладувам       надвладати 
Κυριεύω, υποτάσσω  conquer, capture                        покорувам         покорити 
Κύριος (επίθ.)  main, prime, principal, chief                   главен                главни 
Κύριος             Μr, lord, gentleman                                господин             господин 
Κύριος, βασικός, αρχικός    basic, fundamental           основен                основан  
Κυριότης, ιδιότης  property, ownership                          сопственост       сопственост 
Κύρος              authority, prestige                                авторитет             ауторитет 
Κυρτός, σκυφτός   curved                                               крив                    крив 
Κυρτώνω, λυγίζω    camber                                          искривувам         искривити  
Κυρτώνω, διπλώνω   camber                                       превиткувам       превијати 
Κυρώνω, ενισχύω    ratify, confirm, legalize                утврдувам           утврдити 
Κύρωση, οχύρωση  ratification, authentication             утврдување        утврђење 
Κύστη              cyst                                                         циста                   циста, бешика 
Κυτταρίνη       cellulose                                                   целулоза            целулоза    
Κύτταρο          cell, cellule                                              клетка                  клетка 
Κυψέλη             beehive                                                 кошера (за пчели)   кошница 
Κύων, σκυλί μικρό   dog                                                куче                     куче, пас 
Κώδικας (κώδιξ) code, codex                                        код                       кодекс 
Κώλυμα, κωλυσιεργία   procrastination, delaying         пречка                 препрека 
Κωμικός (επίθ.) comical, funny                                     комичен               комичан 
Κωμικός, αστείος (επίθ.) comical, funny                      смешен                 смешан 
Κωμικοτραγικός   tragi-comic                                        трагикомичен     трагикокомичан 
Κωμικοτραγωδία  tragi-comedy                                   трагикомедија     трагикомедија 
Κωμόπολη       small town                                            гратче, паланка    мали град 
Κωμωδία         comedy                                                  комедија         комедија 
Κωνικός           conical                                                  конусен             коничан 
Κώνος              cone                                                     конус              купа, шишарка, корнет 
Κωπηλασία     rowing, oarsmanship                              веслање          веслање 
Κωπηλάτης     oarsman, rower                                      веслар             веслач 
Κωφάλαλος    deaf-mute                                               глувонем          глувонем 
Λάβα                lava                                                       лава                 лава, лавина 
Λαβίδα             forceps, nippers                                    клешта             кљешта 
Λαβύρινθος      labyrinth                                                лабиринт        лабиринт 
Λάβωμα          wound, injury                                         ранување         рањавање 
Λαβωματιά      wound, injury                                         рана                   рана 
Λαβώνω           wound, injure                                       ранувам               ранити 
Λαβώνω           wound, injure                                        повредувам       повредити 
Λαγαρίζω        clarify, filter, make clear                      чистам                чистити 
Λαγαρίζω        clarify, filter, make clear                       рафинирам         рафинисати 
Λαγαρίζω, καθαρίζω clarify, filter, become clear       избиструвам       избистрити 
Λαγαρός, διαυγής, γάργαρος   gurgling, pure, clean    бистар                 бистар 
Λαγαρός, καθαρός   pure, clean, neat                           чист                     чист 
Λαγκάδι           gorge, glen, dale                                    долина                долина 
Λάγνος            lustful, lascivious, prurient                     сладољубив       сладострастан 
Λαγός               hare                                                      див зајак              див зајак 
Λαγωνικό       hound dog                                               лисичар                лисничар 
Λάδι, λίπος     oil                                                            масло                   масло  
Λαδώνω         apply oil, oil                                            замастувам         подмазати            
Λαδώνω         apply oil, oil                                            замастувам          измастити            
Λαθεύω, αμαρτάνω  be mistaken                                 грешам                 грешити 
Λάθος              mistake, errorslip, fault                          грешка                 грешка, погрешка  
Λάθρα             on the sly, stealthily, in secret                тајно                     тајно, кришом 
Λάθρα             on the sly, stealthily, in secret                 во тајност            потајно 
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Λαθραίος        smuggled, contraband, illicit, illegal       таен                     тајни 
Λαίδη               lady                                                       дама                    дама, лејди 
Λαϊκός               popular                                                народен               народни 
Λαϊκότητα, εθνικότητα  popularity, folksiness               народност            народност 
Λαίμαργος, αχόρταγος gluttonous, piggish, greedy     ненаситен           незасичен 
Λαίμαργος, άπληστος  voracious, gluttonous               алав                   алав 
Λαιμητόμος       guillotine                                              гилотина            гиљотина 
Λαιμός               neck, throat                                         грло                   грло 
Λαιμός               neck, throat                                          врат                  врат 
Λάκκος              pit, hole, grave                                    јама, ров            јама, рупа  
Λάκτισμα           kick                                                     удирање             ударање ногом 
Λακωνικός        brief                                                     лаконски            лаконски 
Λαλιά                 speech, voice                                     говор                  говор 
Λαλιά                 speech, voice                                     глас, звук          глас, реч 
Λαλώ                 speech, voice                                     говорам               говорити 
Λαμαρίνα                                                                     лим                    лим, плех 
Λαμβάνω           obtain                                                 добивам            добити 
Λαμβάνω           receive, take, obtain, get, have         земам                узети, преузети 
Λάμπα, λαμπτήρας  lamp, bulb                                   ламба                лампа 
Λάμπα                lamp, bulb                                         светилка           светиљка 
Λαμπάδα            taper, torch                                       свеќа                 свећа, бакља 
Λαμπαδιάζω       blaze                                                 горам                 горети 
Λαμπαδιάζω       blaze                                                 пламтам           запалити се 
Λαμπερός          bright                                                  блескав             блистав, сјајан 
Λαμπερός          bright                                                  светол              светао 
Λαμπιόνι            lamp, fairy lamp                                 лампион            лампион 
Λαμποκοπώ        twinkle                                             блескам             блистати 
Λαμποκοπώ, λάμπω, φωτίζω   twinkle                      светам                светлати, светлити   
Λαμπρός            pearlescent                                       осветлен           светлуцав  
Λαμπρότητα, λάμψη brightness, brilliance                    сјај,                     сјај, светло 
Λαμπρότητα, αστραπή   shine, sparkle, brightness     блесок                 блесак 
Λαμπρύνω          polish, grace                                     светнувам          светлети 
Λαμπρύνω          polish, grace                                     блеснувам         блистати 
Λάμπω                blaze                                                блескам             блистати 
Λάμπω               shine                                                  светам              светлети 
Λάμπω               shine, blaze                                        сјајам                 сјајити 
Λανθάνω, χάνομαι  be mistaken                                  заблудувам        заблудити 
Λαογραφία         folklore                                              фолклор              фолклор 
Λαοκρατία          government by the people                народна власт    народна власт 
Λαός                   people, crowd, mass                        народ                  народ, свет 
Λάου λάου, σιγά σιγά slowly                                       лека полека        полако полако 
Λαπάς, χυλός, πολτός  pap, boiled rice                       каша                 каша 
Λαρδί                   lard                                                  сланина              сланина 
Λάρυγγας, λάρυγξ    larynx, throat, gullet                   грло                     грло, гркљан 
Λαρυγγίζω          gobble                                              викам                   викати 
Λαρυγγίτις          laryngitis                                           ларингитис          ларингитис 
Λαρυγγόφωνος  guttural                                              грлен                   грлен 
Λασκάρω, χαλαρώνω  loosen                                    олабавувам        олабавити 
Λασκάρω             loosen                                             отпуштам             попустити 
Λασκάρω, απολύω  loosen                                         отпуштам          отпуштати, отпустити 
Λάσο                    lariat                                                ласо                    ласо 
Λασπερός, λασπώδης  muddy                                    каллив                каљав 
Λάσπη                 mud, slime, ooze                             кал                      каљуга 
Λάστιχο                rubber                                             гума                     гума 
Λάστιχο                rubber                                             ластик                 ластика 
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Λάστιχο (καουτσούκ) rubber, caoutchouc                  каучук                 каучук 
Λατινικός              latin, roman                                    латински            латински 
Λατομείο               stone-pit, quarry                             каменолом         каменолом 
Λατόμος               quarryman                                      каменорезец      каменоломац 
Λατρεία                worship, idolatry, adoration            обожавање          обожавање 
Λατρεία                worship, idolatry, adoration             култ                    култ 
Λατρευτός            beloved, adored                             обожаван            обожаван 
Λατρεύω              belove, adore                                 обожавам           обожавати 
Λάτρης, λατρευτής  admirer, fan, adorer                   обожавател, обожавач   обожаватељ 
Λατρευτής         admirer, fan                                       поклоник              поклоник 
Λαχανιάζω          pant, puff (and blow                        се задишувам      задихати се 
Λαχάνιασμα         panting, puffing, gasping                 задишување       задихање 
Λάχανο, χόρτα     lettuce                                            зелка                     зеље 
Λαχανοφαγία      vegetable diet                                  вегетаријанство   вегетаријанство 
Λαχανοφάγος     vegetarian                                        вегетаријанец     вегетаријанац 
Λαχανόφυλλο      cabbage                                          лист од зелка      лист од зеље       
Λαχείο                   lottery, raffle                                  лотарија                лото 
Λαχνός                 lottery ticket, prize                           среќка                срећка 
Λέαινα                   lioness                                            лавица              лавица 
Λεβάντα               lavender                                          лаванда            лаванда 
Λεβέντης             dashing man                              храбар/мажествен човек   храбар момак 
Λεβέντης, ήρωας  upstanding man                              јунак                   јунак 
Λεβεντιά             manliness, generocity of heart          храброст           храброст 
Λέβητας, καζάνι   cauldron, copper, boiler                  казан                   казан 
Λέβητας, καζάνι   cauldron, copper, boiler                 котел                    котао 
Λεβίθα, σκουλήκι  helminth                                          глиста                глиста 
Λεβίθα, σκουλήκι  helminth                                          црв                      црв 
Λεγεώνα              legion                                               легија                 легија 
Λεγεωνάριος       legionary                                          легионер            легионар 
Λέγω                   say, tell                                             кажувам             казати 
Λέγω                   say, tell                                             говорам              говорити 
Λέγω, απαγγέλλω  say, tell                                        читам                   читати  
Λεηλασία             pillage, looting, plundering               кражба               краћа 
Λεηλατώ              pillage, plunder, loot                        пленам               пленити 
Λειβάδι, βοσκή, λιβάδι lawn                                        пасиште               пасење 
Λειβάδι, λιβάδι, λειμών  lawn                                       ливада                ливада 
Λειτουργία           service, office, position                     служба                служба 
Λειτουργία, εργασία   action, work                               работа                 работа 
Λειτουργία, ενέργεια  action                                         дејствување       дејство 
Λειτουργός, υπηρέτης  functionary, official                 служител             служитељ 
Λείψανο, υπόλοιπο   corpse, mortal remains              остаток                 остатак 
Λειώνω                 melt, thaw, dissolve                        се топам              топити 
Λειώνω                melt                                                се растопувам      истопити  
Λειώσιμο, τήξη  melting                                              топење                 топљење          
Λεκάνη (λεγένι)    wash basin, wash- stand                леген                   лавор 
Λεμονάδα               lemonade                                     лимонада            лимунада 
Λεμόνι                    lemon                                           лимон                   лимун 
Λεμονιά                  lemon-tree                                    лимон                  лимун 
Λεμονόφλουδα  lemon peel                                       лимонова кора      лимунова кора 
Λεξικό                    dictionary                                      речник                  речник 
Λεξικογράφος        lexicographer                                писател на лексикон  писац речника 
Λέοντας, λέων, λιοντάρι lion                                       лав                        лав 
Λεοντόκαρδος     lionheart                                          со лавовско срце   лављег срца   
Λεοπάρδαλη         leopard                                           леопард               леопард 
Λεπίδα                   blade                                              острица               оштрица 
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Λεπίδα                   blade                                              жилет                  жилет 
Λέπρα                     leprosy                                          лепра                   лепра 
Λεπτά (χρήματα)    money                                           пари                     паре 
Λεπταίνω                get thinner                                    слабеам, тенчам    ослабити 
Λεπταίνω, λεπτύνω get thinner                                    истенчувам         истањити 
Λεπτό                      minute                                           минута                 минут 
Λεπτοκαμωμένος, απαλός, τρυφερός slightly-built    нежен                    нежан 
Λεπτομέρεια          detail                                              подробност          подробност 
Λεπτομερής           detailed, circumstantial, itemized    подробен            подробан 
Λεπτομερής           detailed, circumstantial, itemized    детален               деталан 
Λεπτός                    slim                                                тенок                   танак 
Λεπτός, ισχνός, αδύνατος  slim                                     слаб                    слаб  
Λεπτός, τρυφερός, φίνος  slim                                      фин                      фини 
Λεπτότητα, τρυφερότητα  tenderness, delicacy            нежност, внимателност    нежност 
Λεπτότητα, αδυναμία  slimness, thiness                       слабост               слабост 
Λέπω (λοπίζω, αποφλοιώ, ξεφλοίζω) bark, strip         лупам                   улити 
Λέρα, βρωμιά, ακαθαρσία   dirtiness                             нечистотија        нечистоћа 
Λέσχη                     club                                                клуб                      клуб 
Λευκαίνω                bleach, whiten, turn white              белам                   белети 
Λευκαίνω, ασπρίζω  bleach, whiten, turn white            избелувам           избелити 
Λεύκανση               bleaching, turning white                 белење                белење 
Λευκός                   white                                               бел                       бело, бео 
Λευκός                   white                                              бел                      белац 
Λευκόχρυσος         platinum                                         платина               платина 
Λεύκωμα (Χημ.)     leucoma                                         албумин              албумин 
Λεύκωμα                albumen                                         белка                  беланце  
Λευτεριά                 freedom, liberty                              слобода              слобода 
Λευχαιμία               leukemia                                         леукемија          леукемија 
Λεωφορείο             bus, omnibus                                  автобус              аутобус 
Λεωφόρος              boulevard, avenue                          авенија              авенија 
Λεωφόρος              boulevard, avenue                          булевар             булевар 
Λήγω                      end, terminate, expire, run out       завршувам        завршити 
Λήθαργος             lethargy, torpor, stupor                     летаргија, мртвило    летаргија 
Λήθη                      Lethe, forgetfulness, oblivion          заборав                  заборав 
Λημέρι                    den, hideout, retreat                        скривница             скровиште 
Λήξη, τέρμα, τέλος   end, termination, close, expiry      крај                        крај 
Λήξη                      end, termination, close, expiry        завршок                 завршетак 
Λησμονιά, αφηρημάδα   forgetfulness, oblivion            заборавност          заборавност 
Λησμονώ                forget, unlearn                                заборавам            заборавити 
Ληστεία                  robbery, robbing, holdup                 грабеж                   грабеж 
Ληστεύω, λεηλατώ  rob, mug, hold up, stick up           грабам                   грабити 
Ληστής                   robber, bandit, gunman, gangster   крадец                   крадљивац 
Λήψη                      taking                                              земање                 узимање 
Λιάζω, στεγνώνω  expose to he sun                            исушувам             сушити, сунчати  
Λιανίζω                   chop up/hash up                             сечам                   сечи 
Λιβάδι, βοσκή         lawn                                                пасиште             пасење 
Λιβάδι, λειμών        lawn                                                 ливада                ливада 
Λιβάνι                     incense                                           темјан                 тамњан 
Λιβανίζω                incense                                        кадам со темјан    кадити тамњаном 
Λιβάνισμα              incensing                                         кадење                кађење 
Λίβας (ΝΔ άνεμος)  south-west wind, hot wind        југозападен ветер    јужни топао ветер 
Λιγάκι                     trifle                                                  малечко            мало 
Λιγδερός, αλειμμένος oily, greasy                                мазен                  мазан, масан 
Λιγνίτης                  lignite, brown coal                            лигнит              лигнит 
Λιγνιτωρυχείο        lignite pit/ mine                                 рудник на лигнит   рудник лигнита 
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Λιγνός                    thin                                                   тенок, слаб       танак 
Λίγος                     little, scant, few                                  мал                 мало 
Λίγος                     little, scant, few                                  мал                 мален 
Λιγοστεύω            decrease, diminish, reduce               намалувам     умањивати 
Λιγοστεύω            decrease, diminish, cut down           смалувам        смањивати 
Λιγοστός               meager, too small                            многу мал            омален 
Λίγωμα                                                                          малаксаност        малаксавост 
Λιθοβόλημα          throwing of stones                            каменување       бацање камена 
Λιθόκτιστος          stone-built                                      изграден од камен  камена грађевина 
Λιθόκτιστος, πέτρινος  stone-built                                 каменит                каменит 
Λιθοστρώνω        cobble, pave                                     поставувам со камен    слој камена 
Λίθος                      stone                                               камен                  камен 
Λίθινος                   stone                                               каменит                каменит 
Λίθινος                   stone                                               од камен              камени 
Λίκνο                     cradle, cot, crib                                колевка                колевка 
Λίκνο, κούνια       cradle, cot, crib                                 лулка                   љуљашка 
Λίμα, πριόνι         nail file, nail                                        пила                     пила 
Λιμάνι                    port                                                   пристаниште     пристаниште 
Λιμάρω                   file, rasp                                          турпијам            турпијати 
Λιμάρω, πριονίζω  file, rasp                                          пилам                 пилити, испилити 
Λιμενικός              port                                                   пристаништен    пристанишни 
Λιμνάζω, είμαι στάσιμος  stagnate, be/lie stagnant       заостанувам    заостати 
Λιμνάζω, είμαι στάσιμος  stagnate, be/lie stagnant        стагнирам        стагнирати 
Λίμνη                   lake, pool, pond                                 езеро                 језеро 
Λιμνοθάλασσα   lagoon                                              морски залив, лагуна   морско језеро 
Λιμός                  starvation, famine                               глад                    глад 
Λιμπίζομαι, μαραίνω desire, fancy                              копнеам, сакам страсно   копнети 
Λιμπρέτο            libretto                                                 либрето             либрета 
Λιμώδης             hungry, starving, greedy                     гладен, глад       гладан 
Λινάρι                 flax                                                     лен                       лан 
Λινό                    lax                                                      ленен платно      ланено платно 
Λινός                   linen, cambric                                   ленен                    ланен 
Λιόδενδρο           olive-tree                                           маслиново дрво   маслина 
Λιοντάρι              lion                                                    лав                        лав 
Λιποθυμία          faint, swoon, blackout                        несвестица           несвестица 
Λιποθυμία          faint, swoon, blackout                        малаксаност         малаксавост 
Λιπόθυμος         fainted                                                онесвестен        онесвестен 
Λιπόθυμος         fainted                                               омалаксан           малаксао 
Λιποθυμώ          faint, swoon, pass out                       онесвестувам      онесвестити се 
Λίπος                 fat, grease                                         маст, маснотија   маст 
Λιποτάκτης        deserter, defector                             дезертер               дезертер 
Λιποτακτώ          defect                                               дезертирам         дезертирати 
Λίρα                   pound, sovereign                              фунта                   фунта 
Λίστα                 list, catalogue                                    листа, мени          листа 
Λιτανεία             litany, procession                              литанија              литанија молитве 
Λιτός, φτωχός   frugal, spare, austere, temperate      беден                   бедан 
Λίτρο                   litre                                                   литар                   литар 
Λιχνίζω               winnow                                              вејам                   вејати 
Λιχνίζω               winnow                                               вејам жито          вејати жито 
Λίχνισμα             winnowing                                          веење                  вејање 
Λίχνισμα             winnowing                                         веење жито         вејање жито 
Λογάριθμος        logarithm                                           логаритам            логаритам 
Λογίζομαι            be considered                                  се мислам           размишљати 
Λογική                 logic                                                 логика                  логика 
Λογική                 logic                                                 разум                    расуђивање 
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Λογικός                 logical, rational, reasonable           логичен                логичан 
Λογικός                 rational, intelligent                          разумен               разуман 
Λογικότητα         rationality, reasonableness               разумност            разумност  
Λογιστική           accounting, accountancy                  сметководство     рачуноводство 
Λογοκρίνω          censor                                               цензурирам         цензурисати  
Λογοκρισία         censorship                                         цензура                цензура 
Λογοκριτής         censor                                               цензор                  цензор 
Λογομαχία          controversy, argument, dispute         препирање, спор   препирка 
Λογομαχία, συζήτηση controversy, discussion             дискусија                дискусија 
Λογομαχώ            quibble                                            се препирам, оспорувам   препирати 
Λογομαχώ, συζητώ quibble                                         дискутирам            дискутовати  
Λόγος                   speech                                             говор                      говор 
Λόγος                   speech                                             разговор                разговор 
Λόγος, διήγηση  speech                                                причина                 причање 
Λογοτέχνης          litterateur, literary man                     литерат                  литераран 
Λογοτεχνία           literature                                           литература           литература 
Λοιδωρώ, λοιδορώ taunt, revile                                    пцујам                   псовати 
Λοιμώδης              infectious, pestilential                     заразен                  заразан 
Λοίμωξη                infection                                          зараза, заразување   зараза 
Λοίμωξη, μόλυνση infection                                          инфекција              инфекција 
Λοιπός, υπόλοιπος  remaining                                     останал                  остали 
Λόξα, χαζομάρα, τρέλλα vagary, quirk, oddity             лудост                  лудост 
Λοξεύω, λοξοδρομώ swerve, deviate                          се искривувам       искривити 
Λοξός                   slanting, sloping, eccentric, odd       крив, искривен      крив 
Λοξότητα            skew, slant, obliquity                        кривина, заобленост  искривљеност       
Λόρδος                 lord                                                   лорд                    лорд 
Λοστός                 crowbar, iron bar                             полуга                 (железна) полуга 
Λοταρία                lottery, raffle                                     лото                    лото 
Λοταρία                lottery, raffle                                     лотарија             лутрија 
Λούζω, λούω      bathe                                                  капам                купати 
Λουκάνικο            sausage                                            колбас               кобасица 
Λουκέτο               padlock                                              катанец             катанац 
Λουκούμι              turkish delight                                   локум                 локум 
Λουλούδι              flower                                                цвет                    цвет 
Λουλουδίζω        flower, blossom                                  цветам               цветати 
Λουλουδίζω, ανθοβολώ, ανθίζω   flower, bloom         расцветувам      расцветати се 
Λουρί (πλατύ)    strap, belt, band                                  колан                 колан 
Λουρί                    strap, belt, band                                ремен                ремен 
Λουρίδα, ταινία, κορδέλα  strap                                     лента                  лента 
Λούσιμο               shampoo, bath                                   капење              купање  
Λουστράρω, βερνικώνω varnish, lacquer                    лакирам              лакирати 
Λούστρο, βερνίκι  varnish, polish, lacquer                    лак                       лак  
Λουτρό, μπάνιο  bathroom, lavatory                             бања                   бања 
Λοχαγός              captain                                               капетан               капетан вода 
Λόχος                  detachment, unit, troop                     чета                     чета 
Λυγαριά, ιτιά               osier                                           врба                    врба 
Λυγίζω, διπλώνω  bend, bow                                        превиткувам        превијати 
Λυγμός                sob                                                    плачење               плач 
Λυγμός, θρήνος, οδυρμός    sob                                   редење                ридание 
Λύκειο                 high school, lyce                                гимназија            гимназија 
Λύκος                  wolf                                                    волк                    вук 
Λυκόφως             twilight, dusk                                      самрак               сумрак 
Λυμαίνομαι         infest, ravage, overrun                     опустошувам       уништавати 
Λυμαίνομαι, καταστρέφω ravage, destroy                    разорувам          разорити 
Λυμαίνομαι, αρπάζω plunder, loot                                разграбувам      разграбити 
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Λυντσάρισμα      lynching                                             линчување         линчовање 
Λύνω, λύω         undo, untie, unfasten, release            разрешувам       разрешити, решити 
Λύπη                   pain, sorrow, sadness, grief              тага                      туга 
Λύπη, οδύνη      pain, sorrow, sadness, grief                болка                 брига 
Λυπημένος          sad, sorrowful, distressed                 тажен, натажен   тужан 
Λυπημένος          sad, sorrowful, distressed                  разжалостен     жалостан 
Λυπώ                   afflict, distress, sadden, grieve          жалостам         жалостити, жалити 
Λύρα                    lyre                                                    лира                   лира 
Λυρικός                lyric                                                   лирски                лирски (песник) 
Λυρισμός             lyricism                                              лиризам             лирика 
Λύση (λύσιμο)     solution, rescript, untying                   решение             решење 
Λύσσα                 fury, rage, fierceness                         бес                     бес, беснило 
Λυσσάζω, λυσσώ fury, rage, fierceness                       побеснувам        побеснити 
Λυσσάζω, λυσσώ fury, rage, fierceness                        збеснувам       беснети, разбеснети 
Λυσσασμένος, θυμωμένος rabid, mad                          бесен, полн со бес   бесан 
Λυτός                  loose, undone, untied                         разврзан            развезан 
Λυτός                  loose, undone, untied                        отврзан               одвезан 
Λύτρα                 ransom                                               откуп                   откуп, откупница 
Λυτρωμός, ελευθέρωση deliverance, relief                  ослободување    ослобоћење 
Λυτρώνω            ransom, redeem, free                        откупувам            откупити 
Λυτρώνω, ελευθερώνω ransom, redeem, free           ослободувам      ослободити 
Λυχνία               lamp                                                    ламба, светилка  лампа 
Λωτός                 lotus                                                   лотос                    лотос 
Μα, λοιπόν, ε καλά  but                                                 но                         но  
Μαγαζί               shop, store                                          продавница         продавница 
Μαγγανεία, μαγεία, μαγική δύναμη  magic                 магија                    магија, маћија 
Μαγγάνι, πρέσσα calender, mangle, press                  преса                     преса 
Μαγγάνιο           manganese                                         манган                   манган 
Μαγγανοπήγαδο,πηγάδι, πηγή  noria                          кладенец               кладенац 
Μαγειρείο           kitchen                                                кујна                      кухиња 
Μαγείρεμα, ετοιμασία  cook                                         готвење                 готовљење 
Μαγειρεύω, παρασκευάζω cook                                 готвам                   готовити 
Μαγευτικός      magic, captivating, bewitching             магичен                 магичан, магички 
Μαγικός, υπέροχος, θαυμάσιος    magic                     прекрасен              прекрасан 
Μαγικός             magical, bewitching, enchanting        шармантен            шармантан 
Μαγιονέζα          mayonnaise                                        мајонез                 мајонеза 
Μάγκας, σβέλτος street- urchin, street-arab                итрец                     хитар 
Μαγκώνω, μαγγώνω  grip, catch, crus                        притискам            притиснути 
Μαγκώνω, μαγγώνω  grip, catch, crush                      стискам                притискати 
Μαγνήτης            magnet                                              магнет                  магнет 
Μαγνητίζω          magnetize                                          магнетизирам       магнетизовати 
Μαγνητικός        magnetic                                            магнетен                магнетски 
Μαγνητισμός        magnetism                                       магнетизам           магнетизам 
Μάγος                 magician                                            маг                     маг 
Μάγουλο             cheek                                                образ                 образ 
Μάζα, σωρός      mass                                                  маса                 маса 
Μαζί, ομού          together                                             заедно              заједно 
Μαθαίνω             learn, get to know                              учам, обучувам   учити, научити 
Μάθημα               lesson, homework, class                   лекција              лекција 
Μαθηματικά        mathematics                                      математика       математика 
Μαθηματικός       mathematician                                  математички     математички 
Μαθημένος          learned                                              научен              научен 
Μαθημένος          learned                                              привикнат          навикнут 
Μάθηση               learning, instruction                          учење                   учење 
Μαθητευόμενος   trainee, learner, apprentice               чирак                    ученик 
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Μαθητής              pupil, schoolboy                                ученик                   ученик 
Μαθητολόγιο     school / class register                        азбучен список   списак ученика 
Μαθήτρια             pupil, schoolgirl                                ученичка               ученица 
Μαία, μαμή         midwife                                              баба                     бабица 
Μαιευτήρας         obstetrician                                        акушер                 акушер 
Μαιευτήριο          maternity home/clinic                       породилиште        породилиште 
Μαιευτική            obstetrics, midwifery                         акушерство          акушерство 
Μαιεύω, ξεγεννώ  assist in childbirth                           пораѓам                пораћати 
Μαϊμού                 monkey                                            мајмун                  мајмун 
Μάϊος                    May                                                  Мај                       Мај 
Μαΐστρος             mistral, northwest wind                     маестрал              маестрал 
Μαΐστρος (ΒΔ άνεμος) northwest wind                         северозапад       северозапад 
Μακαρίζω, μετριάζω  call sb happy, regard sb as happy   ублажувам    ублажити 
Μακάριος             happy, fortunate, blissfull                 блажен             блажен 
Μακαριότητα        blessedness                                     блаженство      блаженство 
Μακαρίτης            late, deceased                                 покојник            покојник 
Μακαρόνι             spaggetti, macaroni                          макарони         макарони 
Μακεδονία            Macedonia                                       Македонија         Македонија 
Μακεδονικός        Macedonian                                      Македонски        Македонски 
Μακεδών              Macedonian                                      Македонец         Македонец 
Μακελλάρης, χασάπης  butcher, slaughterer               касап                   касап, касапин 
Μακελλειό, κρεοπωλείο   slaughter, massacre            касапница            касапница 
Μακραίνω            lengthen, extend                               удолжувам          продужити 
Μακριά                 far, afar, far away/off                        далеку                  далеко 
Μακρινός              remote, far, faraway, distant            далечен, оддалечен   далек 
Μακρόβιος         long-lived                                            долгогодишен      дуговечан 
Μακροβιότητα     longevity                                            долгогодишина     дуговечност 
Μακροθυμία       tolerance                                            трпеливост           стрпљење 
Μακροθυμία, υπομονή, ανοχή  tolerance                    трпеливост            трпељивост  
Μακρόθυμος        forbearing, tolerant, indulgent          трплив                  стрпљив 
Μακροθυμώ, ανέχομαι, υπομένω  be tolerant             трпам                    трпети 
Μακρoπρόθεσμα     in the long run                              далекосежно        далекосежно 
Μακροπρόθεσμος  lengt-term, long-range                  долгорочен           дугорочан 
Μακρoπρόθεσμος, μακρόπνοος  far-reaching          далекусежни          далекосежан 
Μάκρος                length                                               должина                дужина 
Μακρουλός         longish                                              долгичок              дугуљаст 
Μακροχέρης       long-armed                                        долгичок              дугачких руку 
Μακροχρόνιος      long standing, age-long                 долгогодишен      дуговечан 
Μακροχρόνιος    long standing                                   долгогодишен        дугортрајан 
Μακρυά, μακράν     far,away                                    далеку                  далеко 
Μακρύνω, μακραίνω lengthen, prolong                     оддолжувам         удужити, издужити 
Μακρύνω, παρατείνω, μακραίνω lengthen, prolong  се пролонгирам   пролонгирати 
Μακρύς                long, lengthy                                    долг                      дуг, дугачак 
Μακρύς, μακρυνός, μακρύς  long, lengthy                   далечен                далек 
Μαλάζω               massage, soften                              гмечам                 мекшати 
Μαλάζω, πιέζω    massage, soften                             стискам                стискати, стиснути 
Μαλακός, μαλθακός soft, tender, smooth, mild, gentle  мек                    мекан 
Μαλακός, ήπιος, πράος mild, meek                            кроток                 кротак          
Μαλακός, ήσυχος, σιωπηλός quiet, mild, meek         тивок                    тих            
Μαλακώνω          make soft, soften (up)                     омекнувам        умекшати 
Μάλαμα, χρυσός  gold                                                 злато                 злато 
Μαλλί                   hair                                                   волна                вуна 
Μαλλιά (κόττη, κόσσα) hair                                         коса                    коса 
Μάλλινος             woollen, wolly                                   волнен              вунен 
Μάλωμα, τσακωμός  quarreling, squabble                 расправија         расправљање 
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Μαλλώνω          scold, tell off, jump on                       расправам        расправити 
Μαλλώνω          scold, tell off, jump on                      прекорувам         прекоревати 
Μαλλώνω          scold, tell off, jump on                      прекорувам      прекорити 
Μαλλώνω, μουρμουρίζω scold, tell off, jump on      мрморам           мрморити, мрморљати 
Μαμά, μάνα       mamma, mammy                              мама                 мама 
Μαμά, μητέρα mamma, mammy                               мајка                  мајка 
Mάμμη, γιαγιά     grandmother                                    баба                 баба 
Μαμή                   midwife                                            акушерка         акушерка 
Μαμούθ               mammoth                                        мамут               мамут 
Μαμούνι              insect                                               бубичка            буболечка 
Μανία                  mania, madness                              манија               манија 
Μανιώδης (μανιακός) inveterate, maniacal                манијачки           манијак 
Μανικέτι             cuff                                                    манжетна         манжета 
Μανίκι                 sleeve                                               ракав                рукав 
Μανικιούρ          manicure                                           маникир           маникир 
Μανιτάρι            mushroom                                         печурка            печурка 
Μανιτάρι            mushroom                                         гава                  гљива 
Μανιώδης            inveterate, maniacal                        бесен              бесан, безуман 
Μαννάρι (αρνί οικόσιτο, αμνός) fattened lamb         јагне                  јагње  
Μανόμετρο          manometer                                      манометар      манометар 
Μανούβρα          manoeuvre                                       маневар           маневар 
Μανταλάκι          clothes-peg, clothes-pin                   штипка              штипаљка 
Μάνταλο πόρτας, σύρτης  bolt, latch                         мандало            мандал 
Μάνταλο πόρτας, σύρτης  bolt, latch                         резе                    реза 
Μανταλώνω     bolt, hasp, latch                        затворам со мандало    затворити каваком 
Μανταρίνι           mandarin, tengerine                          мандарина       мандарина 
Μαντάρισμα, κουρέλι mending, darning                      крпа                    крпа 
Μαντάρω, μπαλώνω darn, mend                               закрпувам         закрпити, крпити 
Μαντάτο, είδηση, νέο    news, message, tidins           вест                  вести, новости 
Μαντατοφόρος   messenger                                        гласник             гласник 
Μαντεία, πρόβλεψη, πρόγνωση prediction                прогнозирање      прогнозирање 
Μαντεία, πρόβλεψη, πρόγνωση prediction                прогноза              прогноза 
Μάντευμα          prophecy, oracle                                гатање                гатање, прорицање 
Μαντεύω           foretell, forecast, divine, predict        пророкувам          прорицати 
Μαντζούνι, ελιξίριο elixir, potion, concoction               еликсир                елексир 
Μαντολάτο        almond cake, nougat                        алба со бадеми   слатко од бадема 
Μαντολίνο          mandolin                                           мандолина          мандолин 
Μάντρα, στάβλος  enclosure, stockyard                     кошара                 кошара 
Μαντρόσκυλο    sheepdog, watchdog                         овчарско куче   пас овчар 
Μαντρώνω, περικλείω  shut in, pen in, lock up         оградувам           оградити 
Μαράζι              hart-ache, pining, gnauing                 мака                    мука 
Μαραίνω           fade, wither, shrivel up                     правам даовене    увенути 
Μαργαρίνη        margarine                                          маргарин           маргарин 
Μαργαριταρένιος pearl, pearly                                   бисерен              бисерин,  бисеран 
Μαργαριτάρι      pearl                                                   бисер                  бисер 
Μαρίδα               fry, brown picarel                              вид ситна риба    ситна риба 
Μαριονέττα        marionette, puppet                            марионетка        марионета 
Μάρκα                make, brand                                      марка                  марка 
Μάρκα                make, brand                                     знак                   знак 
Μαρκάρω          mark, brand, stamp, tick off             означувам          означити 
Μαρκάρω           mark, brand, stamp, tick off             маркирам          маркирати 
Μαρκησία           marchioness                                     маркиза             маркиза 
Μαρκήσιος         marquis                                             маркиз               маркиз 
Μάρκο (νόμισμα) mark                                                марка                марка 
Μαρμαράς, λιθοχαράκτης marble cutter/carver/mason   каменорезец   каменорезац 
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Μαρμάρινος      marble                                               мермерен        мермерни, мраморни 
Μάρμαρο           marble                                               мермер            мермер, мрамор 
Μαρμαρώνω     pave with marble                      покривам со мермер    стављати мермер  
Μαρμελάδα       marmalade                                        мармелад         мармелада 
Μαρξισμός         Marxism                                           марксизам         марксизам 
Μαρξιστής          Marxist                                             марксист           марксиста 
Μαρς                  march                                               марш                 марш 
Μάρτιος              March                                               Март                 Март 
Μάρτυρας          witness                                             сведок              сведок 
Μαρτυρία           testimony, evidence                       свидетелство      сведочење 
Μαρτύριο           martyrdom, suffering, torture            мачење             мучење 
Μαρτυρώ            testify, give evidence                       сведочам      сведочити, мучити се 
Μας (Αντωνυμία)  us                                                   нас                    нас 
Μασσάζ             massage                                           масажа                масажа 
Μάσημα             chewing, mastication                        џвакање           жвакање 
Μασιά                (fire)poker, tongs                              маша                маше 
Μάσκα               mask, disguise, guise                       маска                маска 
Μασκαράς         masked person, masker                   маскиран чобек   чобек са маском 
Μασκαρεύω       disguise, mask                                 маскирам          машкарити 
Μασόνος            (free) mason                                     масон                масон 
Μαστίγωμα         whipping, lashing, slashing              бичување           бичевање 
Μαστίζω             plague, infest, ravage                      бичувам             бичевати 
Μαστίχα                                                                     гума за џвакање   гума за жвакање 
Μάστορας          foreman, head workman                  мајстор                 мајстор 
Μαστορεύω        work at, mend, repair              правам, мајсторисувам   поправљати 
Μαστοριά           workmanship, mastery                     мајсторија             мајсторија 
Μαστός               breast                                               града                   груди 
Μαστροπεία, μεσολάβηση pimping, pandering          посредништво     посредништво  
Μαστροπεύω, μεσολαβώ  pimp, pander, procur       посредувам          посредовати 
Μαστρωπός      pimp, pander, procurer                    посредник          подводник, подводач 
Μασώ                  chew, masticate                              џвакам                жвакати 
Μάταια, ματαίως  in vain, vainly, unnecessarily          напразно             напразно 
Ματαιοδοξία       vanity, vainglory, conceit                  суетност           сујетност 
Ματαιόδοξος      vain, vaiglorious, conceited              суетен               сујетан 
Ματαιότητα         vanity, futility, uselessness              суета                   сујета 
Ματαιώνω          cancel, call off                                 осуетувам          осуетити 
Μάτι, οφθαλμός   eye                                                   око                     око 
Ματιά                  glance, look                                   (урочлив) поглед    поглед 
Ματιάζω             put the evil eye/cast a spell on sb   урочувам             урекнути, урећи 
Μάτιασμα           evil eye, spell                                   урочување, урок   урекнуће 
Ματογυάλια        spectacles,eyeglasses                    очила                 наочале 
Μάτς                   match                                              меч                     меч 
Ματώνω             bleed                                               окрвувам            крварити 
Μαυρίζω             blacken, make/get dark                  црнам                црнити, оцрнити 
Μαυρίζω             blacken, make/get dark                  поцрнувам        поцрнити 
Μαύρισμα           blackening                                       поцрнување     црнина 
Μαυροπίνακας  blackboard                                    црна табла       табла за писање кредом 
Μαύρος               black, dark, brown                          црн                   црн 
Μαυσωλείο        mausoleum                                       мавзолеј          маузолеј 
Μαφία                 mafia, mob                                      мафија             мафија 
Μαχαίρι              knife                                                 нож                   нож 
Μαχαιριά            knife wound, stab                            одар од нож      убод ножем 
Μαχαίρωμα        stabbing, knifing                              ранување со нож    убод ножем 
Μαχαιρώνω       stab, knife                                        убивам со нож    убости 
Μαχαιρώνω        knife                                                ранувам со нож    ранити ножем 
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Μαχαλάς, τετράγωνο, συνοικία quarter, neighbourhood  кварт                   кварт 
Μάχη                 battle, combat, war                           битка                    битка 
Μάχη                 battle, combat, war                           бој, војна             бој, борба 
Μαχητής            combatant, fighter, warrior                борец                  борац 
Μαχητής, στρατιώτης  combatant, fighter, soldier      воин                    воиник 
Μαχητικός         combative, fighting, militant             воен                   борбен 
Μάχομαι              fight, battle, combat                        се борам             борити се 
Μάχομαι, πολεμώ   fight, battle, combat                     војувам                 војевати 
Μεγαλείο           grandeur, greatness, magnificence    величина             величанство 
Μεγαλειότατος  His Majesty                                        величество      (његово) величество 
Μεγαλέμπορος   wlolesale merchant                         трговец на големо   тровац на велико 
Μεγαλοδωρία, γενναιοδωρία generocity, bounty, munificence штедрост    штедрост  
Μεγαλόκαρδος     great / large hearted                       со големо срце        велико срца 
Μεγαλομανία     megalomania                                     мегаломанија         мегаломанија 
Μεγαλοποίηση   exaggeration                                     преувеличување     увеличавање 
Μεγαλοποιώ       exaggerate, magnify                        преувеличувам      увеличати 
Μεγαλοπρεπής   majestic, magnificent, imperial         величествен           величанствен 
Μεγάλος, πελώριος, τεράστιος great, old, grand, big    голем                    голем 
Μεγαλόσωμος    big, of large build                               едар                        једар 
Μεγαλόσωμος, ρωμαλέος  big, of large build               снажен                    снажан 
Μεγαλούργημα, κατόρθωμα masterpiece, great achievement  подвиг            подвиг 
Μεγαλοφυής      ingenious                                         генијален                генијалан 
Μεγαλοφυία       genius                                             генијалност           генијалац 
Μεγαλοψυχία     magnanimity, generosity                 великодушност     великодушност 
Μεγαλόψυχος    magnanimous,  large-hearted         великодушен        великодушан 
Μέγαρο              mansion, palace                               голема зграда     велика зграда 
Μέγεθος, αναλογία    size, magnitude, enormity       размер                   размер 
Μέγιστον, ανώτατο όριο   maximum                          максимум             максимум 
Μέδουσα            jelly-fish                                            медуза                  медуза 
Μεζές                 titbit, snack                                       мезе                      меза 
Μέθη                  drunkenness                                     пијанство            пијанство 
Μεθοδικός          exact                                                методичен         методичан 
Μεθοδολογία      methodology                                    методологија    методологија 
Μέθοδος             method                                             метод                метод, метода 
Μεθόριος (ουσ.) frontier, borderline                             граница             пограничан 
Μέθυσμα, μεθύσι, μέθη   drunkenness                       напивање          напитост 
Μεθυσμένος       intoxicated, drunk(en)                       пијан                   пијан, опијен 
Μέθυσος             drunkard, boozer, tippler                  пијаница            пијаница 
Μεθώ                 make/get drunk, intoxicate               опивам                опити се, напити се 
Μειδίαμα            smile                                                  насмевка            осмех, подсмех 
Μειδιώ            smile                                                    се смеам              смешити се 
Μείον  (Μαθημ.) minus                                                минус                 минус 
Μειονέκτημα      disadvantage, demerit                       недостиг             недостатак 
Μειονέκτημα, ελάττωμα      disadvantage, demerit     дефект                дефект 
Μειονεκτικός     disadvantageous                               неповолен         неповољан 
Μειονεκτικός, ελαττωματικός defective, disadvantageous дефектен     дефицитаран 
Μειονότητα        minority                                             малцинство       мањина 
Μειώνω              wane, detract from                           смалувам          смањити, усмањити 
Μείωση               decrease, wane, reduction              смалување        смањење 
Μελαγχολία       melancholy, gloom                            меланхолија     меланхолија 
Μελαγχολικός    melancholic, melancholy, gloomy     меланхоличен   меланхоличан 
Μελάνι                ink                                                     мастило             мастило 
Μελανιάζω         bruise, be blue/livid                          посинувам         посути мастилом 
Μελανοδοχείο   inkpot  ink-bottle                                мастилница        мастионица  
Μελανώνω         bruise, be livid / blue                       се мастилавам     испрљати мастилом 
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Μελένιος            mabe with honey, sweet as honey    меден                меден 
Μελένιος, μελάτος  sweet as honey                             сладок како мед     заслађен медом 
Μελέτη               study, preparation                             учење                учење, студије 
Μελέτη               study, preparation                             проучување      проучавање 
Μελετώ               study, read, learn                             изучувам            учити 
Μελετώ               study, read, learn                             проучувам           проучавати 
Μέλημα, μέριμνα    care, concern, worry                    грижа                   брига 
Μέλι                    honey                                                мед                      мед 
Μέλισσα              bee                                                   пчела                   пчела 
Μελίσσι              bee-hive                                       кошница за пчели     кошница, рој пчела 
Μελισσοκομία     bee-keeping                                      пчеларство         пчеларство 
Μελισσοκόμος    bee-keeper, bee-master, apiarist     пчелар                 пчелар 
Μελιτζάνα           aubergine                                         црн патлиџан        патлиџан 
Μέλλω                 intend                                               имам намера       намеравати 
Μελόδραμα        melodrama                                        мелодрама, опера   мелодрама 
Μελόπιττα         honey pie, honeycomb                      медена пита         медена пита   
Μελοποίηση       setting to music                                 компонирање       компоновање 
Μέλος (π.χ. Επιτροπής) member                                член                     члан 
Μελωδία             melody, tune                                     мелодија              мелодија 
Μελωδικός        melodious, melodic                            мелодичен             мелодичан 
Μελώνω              smear with honey                 мачкам нешто со мед    мажа с мед, медити 
Μελώνω              smear with honey            мачкам нешто со мед  мазати медом 
Μεμβράνη          membrane                                         мембрана             мембрана 
Μεμψιμοιρία, μουρμούρισμα  murmuring, grousing   мрморење             мрмољење 
Μεμψιμοιρώ, μουρμουρίζω  murmur, grouse, grumble  мрморам            мрморити 
Μέντα                  mint                                                 ментол                  мента, нана 
Μενταγιόν          locket, medallion                               медалјон               медаљон 
Μένω, διαμένω  live, stay, put up                                живеам                живети 
Μένω, διαμένω  live, stay, put up                                опстанувам          становати 
Μένω, διαμένω  live, stay, put up                              престојувам           остајати, остати 
Μέρα                 day, daytime                                      ден                       дан 
Μεράκι, επιθυμία longing, yearning                             мерак                 мерак 
Μερακλής         devotee, lover, connoisseur               мераклија          мераклија 
Μεριά                 place, spot, way                                страна               страна 
Μεριά, μέρος, τόπος   place, spot, way                       место                 место 
Μερίδα               portion, serving, helping                    порција             порција 
Μερίδιο, μέρισμα portion, serving, helping                 дел, парче, квота     део, деоница 
Μεροκαματιάρης  day-labourer, day-worker                надничар           дневничар 
Μεροκάματο      day’s work, a day’s wages                надница           дневница 
Μερικεύω, επιλέγω  particularize, specify     определувам   определити, опредељивати се 
Μερικεύω         particularize, specify                        специфицирам    спецификовати 
Μερικοί, κάποιοι   few                                                    некои                   некои 
Μερικότης, ιδιομορφία    particularization                      особеност            особеност 
Μέρισμα, τοκομερίδιο  divident                                     дивиденда           дивиденда 
Μερισμός (διανομή) allocation, distribution                  распределба        делење 
Μεροκαματιάρης  day-labourer, day-worker                надничар              надничар 
Μεροληπτώ        discriminate, be biassed                   пристрастен сум   пристрати 
Μεροληψία        partiality, prejudice, discrimination     пристрастност      пристраност 
Μέρος                place, spot, side, way                         место                    место 
Μερτικό             share                                                   дел, чин              део, страна 
Μέσα                 in, into, inside, within, indoors             внатре                 унутра 
Μεσαίος            middle                                                 среден                 средњи, средишњи  
Μεσαίωνας       the Middle Ages                                  средневековие    средњи век 
Μεσάνυκτα       midnight                                               полноќ                 поноћ 
Μέση                 half, middle, mid                                  средина              средина, усред 
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Μεσήλικας        middle-aged                                   средновечен човек   средовечан човек 
Μεσημβρινός, νότιος meridian                                      јужен                     јужни 
Μεσημέρι          noon, midday                                       пладне                подне 
Μεσημεριάτικος  midday                                              пладневен           подневни 
Μεσιακά, το ήμισυ belonging to two people                 половина             половина 
Μεσιτεία            mediation, brokerage                         посредништво      посредништво 
Μεσίτης, μεσολαβητής broker, mediator, middleman   посредник          посредник 
Μέσο                 middle, mid                                        средство              средство 
Μεσογειακός     mediterranean                                    средоземен         средоземни 
Μεσόγειος Θάλασσα  Mediterranean sea                   Средоземно Море    Средоземље 
Μεσολάβηση     mediation, intervention                     посредништво    просредовање 
Μεσολαβώ        intervene in, mediate, interpose        посредувам        просредовати 
Μεσολαβώ        intervene in, mediate, interpose         интервенирам    интервенисати 
Μέσος                middle, medium                                 среден                 средњи 
Μέσος                  middle, medium                              среден                  средишњи  
Μεσουράνημα    zenith, culmination, highest point      зенит                   зенит 
Μεσσίας             Messiah                                             Месија                 Месија 
Μεσσίας             Saviour, Messiah                               Спасител            Спаситељ 
Μεστός, πλήρης  full of, complete, entire                     полн                   пун, испуњен 
Μεστός, ώριμος  tough, ripe, mature                            зрел                    зрео 
Μεστώνω           mature, ripen, grow mature               зреам                 зрети 
Μεστώνω           mature, ripen, grow mature               узревам             сазрети 
Μετά                  after, then                                           по                      после 
Μεταβάλλω       alter, change into, transform              променувам      променити 
Μεταβάλλω       alter, change into, transform              изменувам        мењати 
Μετάβαση, επίσκεψη  going, way to, visit                   посета                посета 
Μεταβατικός      transitive, transitional                         преоден            преносан 
Μεταβιβάζω       transmit, convey                               пренесувам       преносити 
Μεταβιβάζω       transmit, convey                              превезувам         пренети 
Μεταβίβαση, μεταφορά  transmission, conveyance  пренесување     преношење, пренос 
Μεταβίβαση       transmission, conveyance                превезување        превоћење 
Μεταβλητός       variable, mutable                               променлив          променљив 
Μεταβολή          alteration, change, modification         измена                измена 
Μεταβολή          alteration, change, modification         промена              промена 
Μεταγγίζω          transfuse                                           преливам            прелити 
Μεταγενέστερος, επόμενος  next, following, subsequent    следен       следећи 
Μεταγλωττίζω    translate, transcribe                          преведувам         преводити 
Μεταγραφή       transcription, transliteration                препишување      преписивање 
Μεταγραφή       transcription, transliteration                препис                 препис  
Μεταγράφω       transcribe, transliterate                     препишувам         преписивати 
Μεταγράφω    transcript, transliterate                        препишувам имот    приписати имот 
Μεταδίνω, παραδίνω transmit, convey, propagate    предавам              предавати 
Μετάδοση, παράδοση transmission, contagion          предавање             предавање 
Μεταδότης         transmitter                                         предавател          предавател 
Μετάθεση          transfer                                              преместување     премештање 
Μετάθεση, τοποθέτηση   transfer                               разместување        размештај 
Μεταθέτω, μεταφέρω, μετατοπίζω  transpose, transfer   преместувам      преместити 
Μεταθέτω          remove, transfer                              разместувам         разместити 
Μετακομίζω       move out,  transport                        пренесувам           преносити, пренети 
Μετακομίζω, μετακινώ  move out,  transport           преместувам         преместити 
Μετακόμιση       moving out, removal                         пренесување       преселење 
Μετακόμιση       moving out, removal                         пренесување        преношење 
Μετακόμιση       moving out, removal                        превезување        превоћење 
Μετάληψη          Holy Communion                             причестување      причест 
Μεταλλακτήρας   alternator                                        алтернатор          алтернатор        
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Μεταλλάσσω      change, convert, permute               изменувам           изменити 
Μεταλλάσσω      change, convert, permute              менувам               променити 
Μεταλλείο          mine                                                  рудник                рудник 
Μετάλλευμα      ore, mineral                                       руда                    руда, метал 
Μεταλλευτής     miner                                                 рудар                  рудар 
Μεταλλικός       metal, metallic                                   метален                 метални 
Μεταλλικός κρίκος  ring                                             алка                        алка 
Μεταλλικός (ορυκτός)  mineral                                 минерален              минерални 
Μετάλλιο           medal                                                метал                    медаља 
Μετάλλινος        medal                                               металски          металски, металуршки 
Μέταλλο            metal                                                 метал                  метал 
Μεταλλοβιομηχανία metal industry                   металска индустрија    метална индустрија 
Μεταλλουργία    metallurgy                                        металургија         металургија 
Μεταλλουργός    metallurgist, metal worker              металург               металург 
Μεταλλουργός, μεταλλωρύχος metallurgist              рудар                    рудар 
Μεταμέλεια         repentance, regrets, remorse         покајување         покајање 
Μεταμελούμαι      regret, repent of, be sorry for        се покајувам        покајати, кајати 
Μεταμορφώνω    transform, metamorphose            преобразувам    преобразити 
Μεταμόρφωση    transformation, metamorphosis     преобразување  преображај 
Μεταμόρφωση    transformation, metamorphosis     метаморфоза     метаморфоза 
Μεταμόσχευση    transplantation                               трансплантација    трансплатација 
Μεταμοσχεύω      transpalant, graft                           трансплантирам    трансплатирати 
Μεταμφιέζω         disguise, masquerade, mask         маскирам          маскирати 
Μεταμφιεσμένος disguised, masquerading, masked  маскиран          маскиран 
Μετανάστευση   emigration, diaspora                        емигрирање       емиграција 
Μετανάστευση   emigration, diaspora                        преселување     исељавање 
Μεταναστεύω     emigrate, migrate                           емигрирам          емигрирати 
Μεταναστεύω     emigrate, migrate                           преселувам         иселити 
Μετανάστης       emigrant, émigré, migrant                емигрант            емигрант 
Μετανάστης       emigrant, émigré, migrant                преселник         исељелник 
Μετάνοια            repentance, remorse, penitence     покајување       покајање, кајање 
Μετανοιώνω       think better, regret, be sorry for      се кајам            кајати се, покајање се 
Μεταξένιος         silk, silken, silky, made of silk         свилен              свилен, свиленкаст 
Μετάξι                 silk                                                  свила                свила 
Μεταξοβιομηχανία  silk industry                          свиларка индустрија    индустрија свиле 
Μεταξοσκώληκας   silkworm                                     свилена буба      свилена буба 
Μεταξύ               between, among, amidst                 меѓу                     међу, између 
Μεταξύ, στη μέση   between, among, amidst            сред                      сред 
Μεταπείθω         dissuade                                          разубедувам       убедити 
Μεταποίηση       manufacturing, proceeding             преправање         преправка 
Μεταποίηση       manufacturing, remaking                изменување        измена 
Μεταποιώ, μετατρέπω manufacture, remake          преправам            преправити 
Μεταποιώ      manufacture, remake, process           изменувам           изменити, измењати 
Μεταπωλώ         re-sell, retail, sell again                   препродавам      препродати 
Μεταρρυθμίζω    reform, alter, rearrange, modify      реформирам      реформирати 
Μεταρρυθμίζω, μεταποιώ    reform                           преобразувам    преобрадити 
Μεταρρύθμιση   reform, alteration, modification        реформа            реформација 
Μεταρρυθμιστής  reformer, reformist                         реформатор      реформатор 
Μετάσταση          change-over, going over               преместување    премештај  
Μεταστροφή       swing, switch, veer, diversion           промена             промена 
Μετασχηματίζω   transform, reshape, modify            преобразувам   преуобличити 
Μετασχηματίζω, μεταποιώ  transform, reform          преправам          преправити  
Μετασχηματισμός  transformation, reform                 преобразување   преображај 
Μετατοπίζω         transpose, move, shuffle                 преместувам     променити место 
Μετατοπίζω         transpose, move, shuffle                разместувам         разместити 
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Μετατόπιση         shift(ing), moving, transposition      преместување   премештање 
Μετατόπιση        shift(ing), moving, transposition      преместување   премештај 
Μεταφέρω           transport, carry, bear                     транспортирам   транспортовати 
Μεταφέρω           transport, carry, bear                     превезувам         преводити    
Μεταφορά           transportation, carriage                  превоз                 превоз 
Μεταφορά           transportation, carriage                  транспорт            транспорт 
Μεταφορικός       transportational                              транспортен        транспортни 
Μεταφορικός       transportational                              превозен              превозни 
Μεταφράζω         translate                                         преведувам        преводити, превести 
Μετάφραση         translation, version, rendering        превод                 превод 
Μεταφραστής      translator                                        преведувач          преводилац 
Μεταφυσική        metaphysics                                    метафизика         метафизика 
Μεταφύτευση      transplantation                                пресадување      пресађивање 
Μεταφυτεύω        transplant                                       пресадувам          пресадити 
Μεταχειρίζομαι     handle, deal, use                          употребувам        употребити 
Μεταχειρίζομαι    use, make use (of)                         се служам           служити се 
Μεταχειρισμένος used, second-hand                        употребен            употребљен 
Μεταχείριση, χρήση   handling, deal, treatmet          употребување   употребљавање 
Μεταχείριση, χρήση    handling, deal, use, treatmet    употреба           употреба 
Μετέχω                participate, take part in                  учествувам           учествовати 
Μετεωρίτης         meteorite                                        метеорит              метеор 
Μετεωρολογία    meteorology                                   метеорологија      метеорологија 
Μετεωρολόγος   meteorologist, weatherman           метеоролог          метеоролог 
Μετέωρος, άλυτος mid-air, dangling, in the air         нерешителен      нерешив  
Μετέωρος, ουδέτερος    mid-air, dangling, in the air   неопределен    неопредељен  
Μετονομάζω       rename                                          преименувам      променити име 
Μετονομασία      rename                                           преименување   промена имена 
Μετοχή (Oικον.)  share, holdings, participation         акција                  акција 
Μέτοχος             shareholder, stockholder                 акционер              акционар 
Μέτοχος, συμμέτοχος   shareholder, stockholder        учесник                учесник 
Μέτρημα              counting, measuring, numbering     избројување       бројање  
Μέτρημα            measuring, counting                        мерење             мерење  
Μετρημένος         counted, measured, calculated     одмерен             умерен 
Μέτρια, μετρίως  moderately                                      умерено              умерено 
Μετριοπάθεια     moderation, modesty, temperance  умереност        умереност  
Μέτριος               mediocre, fair, modest, passable    среден              средњи 
Μέτριος, μετριοπαθής mediocre, fair, modest             умерен              умерен 
Μέτριος, έμμεσος, πλάγιος mediocre, middling         посреден            посредан 
Μετριόφρων       unpretendious, modest                    скромен              скроман 
Μέτρο                 metre, measure                               мера                    мера, мерило 
Μέτρο                 metre, measure                                 метро                метар 
Μετρώ                 count, number, enumerate             бројам                  бројати 
Μετρώ                 measure                                          измерувам          избројати 
Μετρώ                measure                                           мерам                 мерити 
Μετρώ              count, number, enumerate                пребројувам         пребројавати 
Μετρώ              count, number, enumerate                пребројувам         пребројати 
Μετωπικός       front, frontal, head on                        фронтален          фронтални 
Μετωπικός       front, frontal, head on                         челен                  челни 
Μέτωπο              forehead                                         чело                    чело, фронт 
Μέχρι                   until                                                околу, со             докле 
Μη, μην               not, don’t                                         не                        не 
Μηδαμινός         insignificant, trivial, minimal            ништожен            ништаван  
Μηδέ, ούτε          not even                                          ниту                     нити 
Μηδέν, μηδενικό  nil, zero, naught, nought, nothing   нула                    нула 
Μηδενίζω           nullify                                              сведувам на нула    нулирати 
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Μήκος                 length                                              должина            должина 
Μηλιά               apple tree                                            јаболкница       јабука 
Μήλο                  apple                                                јаболко              јабука 
Μήνας (μείς, μήν) month                                            месец               месец 
Μηνιαίος            monthly                                             месечен           месечан 
Μηνιάτικο          monthly salary                                  месечна плата    месечна плата 
Μηνιγγίτις          meningitis                                           менингит          менингитис 
Μήνυμα              message                                             известие             извешстај 
Μήνυση, θρήνος   prosecution, charge, indictment  оплакување      оплакивање 
Μηνυτής            accusor, prosecutor                           тужител               тужилац 
Μήπως               for fear of, lest                                    да не би             да ли 
Μηρός                 thigh                                                   колк, бут            кук 
Μηρυκάζω        chew over, ruminate                          преџвакувам        преживати 
Μηρυκαστικός   ruminative, ruminant                          преживар             преживар  
Μήτε                   nor                                                     ниту, ни                нити 
Μητέρα              mother                                                мајка                   мајка 
Μήτρα                matrix                                                 матрица             матрица 
Μήτρα, καλούπι cast, die, mould                                 калап                 калуп 
Μητριαρχία        matriarchy                                          матријахат        матријархат 
Μητρικός            motherly, maternal, mother               мајчински         мајчински 
Μητρόπολη        mother country, metropolis               митрополија      метропола 
Μητροπολίτης    Metropolite, metropolitan bishop       митрополит      митрополит 
Μητρότητα         maternity, motherhood                       мајчинство        мајчинство 
Μητρυιά            step mother                                         маќеа               маћеха 
Μητρώο, ευρετήριο  register, record, roll                    регистар            регистар  
Μηχανή              machine, engine, motor                    машина             машина 
Μηχάνημα          machine                                            апарат                апарат 
Μηχάνημα, μηχανισμός  machine                               механизам         механизам 
Μηχανική           mechanics                                          механика           механика 
Μηχανικός (Επίθ.)  mechanical                                   машински          машински инженер 
Μηχανικός (επίθ.)  mechanical                                     механички         механички 
Μηχανικός αυτοκινήτων   auto mechanic                  автомеханичар    аутомеханичар   
Μηχανολόγος     mechanic                                         механичар          механичар 
Μηχανορραφία   machination, intrigue                       махинација         махинација, сплетка 
Μηχανορράφος (δολοπλόκος) intrigant                     интригант           интригант 
Μηχανορράφος (δολοπλόκος) intrigant                     сплеткар            сплекар, сплеткараш         
Μηχανορραφώ    intrigue, plot, scheme                     правам интриги    интриговати 
Μηχανορραφώ    intrigue, plot, sch  eme                   сплеткарам            сплеткарити  
Μηχανοστάσιο     engine-room                          машинско одделение  машинско оделење 
Μιαρός, βρώμικος  impure, sacrilegious, profa            нечист, валкан      нечист 
Μιγάς                  mulatto, creole, half-breed                мулат                    мулат 
Μίγμα                  mixture, mix, compound                 смеса, легура         мешавина 
Μιγνύω, αναμιγνύω  mix up                                      смешувам               смешати 
Μιγνύω, αναμιγνύω  mix up                                        мешам                    мешати 
Μιζέρια              misery, wretchedness                        мизерија                мизерија 
Μικραίνω            shrink, diminish, shorten                  намалувам            умањити 
Μικραίνω            shrink, diminish, shorten                  се смалувам         смањити 
Μικραίνω            diminish, shrink, shorten                  понижувам             понижити 
Μικρόβιο             microbe, germ, bacterium               микроб                   микроб 
Μικροβιολογία   micribiology                                      микробиологија     микробиологија 
Μικροβιολόγος   micribiologist                                    микробиолог          микробиолог 
Μικροθυμία        faint-heartedness                              малодушност       малодушност  
Μικρόνους           narrow-minded                                малоумен               малоуман 
Μικροοργανισμός  microorganism                             микроорганизам     микроорганизам 
Μικροπράγματα   odds and ends, trifles                      ситни                    ситница 
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Μικροπρέπεια, φαυλότητα  meanness, pettiness       подлост                подлост 
Μικροπρέπεια   meanness, pettiness                          ситничавост        ситничарство  
Μικροπρέπεια   meanness, pettiness                         ситничавост          ситничарење 
Μικροπρεπής     mean, base, low                              низок                      низак  
Μικρός                little, small, young                             малечок , кус       мален, мали 
Μικροσκοπικός   microscopic, tiny, minute                 микроскопски       микроскопки 
Μικροσκόπιο      microscope                                        микроскоп            микроскоп 
Μικρόφωνο         microphone                                      микрофон             микрофон 
Μικρόψυχος, μικρόθυμος faint-hearted                       малодушен           малодушан 
Μικτός, μεικτός  mixed                                                мешовит                мешан 
Μίλημα, λόγος, ομιλία   talk, chat                                говор                      говор  
Μίλημα, λόγος, ομιλία   talk, chat                                говорење               говорење    
Μίλι                      mile                                                  милја                    миља 
Μιλιούνι               million                                               милион                 милион 
Μιλώ, ομιλώ       speak, tell, talk, discuss                   говорам                 говорити 
Μιλώ, ομιλώ     speak, tell, talk, discuss                      зборувам              зборити 
Μιμική, μίμηση   imitation, mimicry                               мимика                мимика, имитација  
Μίμος                mime, mummer                                  пантомимичар    мимичар 
Μιμούμαι              imitate, copy, mimic                         имитирам            имитирти 
Μιμούμαι, στηρίζω, βοηθώ   copy, mimic                    поддржувам         подржати 
Μιμούμαι            copy, mimic                                        копирам              копирати 
Μιναρές              minaret                                               минаре                минарет 
Μίξη                   mixture, blending                                смеса                   мешавина 
Μίξη, μίγμα      mixture, blending                                  смеса                  смеса, смеша 
Μισαλλοδοξία     intolerance                                        нетолерантност      нетолерантност 
Μισανθρωπία      misanthropy                                     мизантропија      мизантропија 
Μισάνθρωπος    misanthropic, misanthrope                мизантропски     мизантроп 
Μισάνοικτος        half open                                           полуотворен       полуотворен 
Μισερός, ανάπηρος cripple, invalid                              сакат                    сакат    
Μισερός, ανάπηρος cripple, invalid                              осакатен             осакађен   
Μισητός               hated, hateful                                    омразен               мрзак 
Μισθοδοσία         payment of salary/wages, pay          плата                   исплата 
Μισθοδοτώ           pay wages/a salary                          исплатувам         исплатити 
Μισθός                 salary, pay, wage                             плата                   плата 
Μισθοφόρος        mercenary                                        платен војник      плаћеник, најамник 
Μισθώνω            hire, rent, engage                              најмувам             изнајмити 
Μίσθωση            hire, renting, let                                  најмување          најамина 
Μισθωτής           renter, hirer                                        најмувач           најамник 
Μισόγυμνος        half-naked                                          полугол             полунагао 
Μισογύνης           misogynist, woman-hater                  женомразец      женомрзац 
Μίσος                  hatred, hate                                       омраза               мрзња 
Μισοφέγγαρο     half-moon                                           полумесечина    полумесец 
Μισώ                    hate, abhor, detest                          мразам               мрзети 
Μνήμα                 tomb, grave                                       гроб                    гроб 
Μνημείο               monument, memorial, record           споменик           споменик 
Μνήμη, νους, εξυπνάδα  memory                                памет                памет 
Μνημονεύω       mention, cite, commemorate             паметам            спомињати 
Μνημόσυνο, μνεία   memorial service, commemoration   помен                помен 
Μνησικακία         grudge, rancor, resentment                злопамтило      злопамтило 
Μνησίκακος        malicious, spiteful, resentful              злопамтен         злопамтило 
Μόδα                   fashion, style, vogue, cult                 мода                   мода 
Μοδίστρα, ράπτρα  modiste, seamstress                    модистка            модисткиња 
Μοιάζω                resemble, take after, look alike        личам                 личити 
Μοιάζω, φαίνομαι resemble, take after, look alike       изгледам             изгледати 
Μοίρα                 destiny, fate, fortune                          судбина              судбина 
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Μοίρα                 destiny, fate, doom, portion               степен                 степен 
Μοιράζω             share (out/in), divide                          делам                 делити 
Μοιράζω             share (out/in), divide                           разделувам        разделити 
Μοιραίος            fatal, inevitable, fateful                        судбоносен       судбоносан 
Μοιραίος            fatal, inevitable, fateful                        фатален            фаталан 
Μοιρασιά             share-out, sharing, division              делба                подела 
Μοιρολατρεία      fatalism                                             фатализам        фатализам 
Μοιρολάτρης       fatalist                                               фаталист         фаталиста 
Μοιρολογώ         bewail, lament                                  оплакувам        оплакивати 
Μοιρολόϊ             bewailing, lamentation                     оплакување      оплакивање 
Μοιχεία               adultery                                            прељуба            прељуба 
Μόλυβδος           lead                                                  олово                оловка 
Μολύβδινος        of lead, leaden                                 оловен               олован 
Μολυσμένος, μολυσματικός                                       заразен              заразан, загађен 
Μομφή, μάλωμα  censure, reproach, blame               прекор                прекор 
Μονάδα               unit                                                   единица            јединица 
Μοναδικός          unique, single, sole, singular            единствен         јединствен 
Μοναδικός, σπάνιος  unique, single, sole, singular     редок                   редак 
Μονάζω               become a monk/nun                      живеам осамено     живети усамљен 
Μοναξιά             solitude, loneliness                         самотија, самување  самотијња 
Μονάρχης           monarch                                           монарх               монарх 
Μοναρχία            monarchy                                         монархиа           монархија 
Μοναστήρι           monastery                                        манастир           манастир 
Μονάχα, μόνο   only, alone, solely, merely                 само                   само 
Μοναχή               nun                                                   монахиња           монахиња 
Μοναχογιός         only son                                          единствен син      син јединац 
Μοναχοκόρη       only daughter                                  единствена ќерка     ћерка јединица 
Μοναχοπαίδι       only child                                         единствено дете    једно дете 
Μονάχος (μονήρης) alone, by oneself, own                сам                       сам, самотан 
Μοναχός, καλόγερος  monk                                      монах                    монах 
Μονιμοποίηση     stabilization, permanency               стабилизирање    стабилизација 
Μονιμοποιώ         stabilize, make permanent             стабилизирам     стабилизовати 
Μονιμοποιώ, ενισχύω  stabilize, make permanent     утврдувам           утврдити 
Μόνιμος, σταθερός    permanent, standing, regular    постојан                постојан 
Μόνιμος, διαρκής    permanent, standing, regular     траен, долготраен  трајан 
Μονόγραμμα       monogramme                                  монограм            монограм 
Μονογραφία       monographe                                     монографија      монографија 
Μονογράφω, υποογράφω      initial                            парафирам         парафирати 
Μονοθεϊσμός       monotheism                                     монотеизам       монотеизам 
Μονοκόμματος, μονολιθικός    one-piece                    монолитен          монолитан 
Μονοκόμματος, ολόκληρος, πλήρης    one-piece       цел                       цели 
Μονόλογος          monologue                                       монолог              монолог 
Μονομαχία          duel, single combat                          двобој                двобој 
Μονομαχία          duel, single combat                          дуел                     дуел 
Μονομέρεια         one-sidedness, partiality                  едностраност    једностраност 
Μονομερής, μονόπλευρος one-sided, partial, unirateral  едностран       једностран 
Μονοπώλιο         monopoly                                         монопол             монопол 
Μόνος (ἅμος, ἁμός, ένας) alone, own, sole,                сам                    сам, усамљен 
Μονός                 single                                                непарен            непаран 
Μονοτονία          monotony, sameness, uniformity     монотонија        монотонија 
Μονότονος          monotonous, unvaried, unrelieved   монотон            монотон 
Μονόφθαλμος     one-eyed                                          едноок               једноок 
Μονόχειρ           one-armed                                         еднорачен           једнорук  
Μοντέλο              model, style, pattern                        модел                 модел 
Μοντέρνος         modern, contemporary                     модерен              модеран 
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Μονώνω             isolate, insulate                                изолирам            изоловати 
Μονώροφος      one-storey(ed)                                   едноспратен         једноспратан 
Μόνωση             isolation, insulation                           изолирање         изолација 
Μόνωση, απομόνωση isolation, insulation           осамување, осаменост  осамљеност 
Μονωτήρας        isolator                                               изолатор             изолатор 
Μονωτικός          insulating                                           изолационен     изолациони 
Μοριακός            molecular                                           молекулен         молекуларан 
Μόριον                  molecule, atom                                молекул            молекул 
Μόριον                particle, fleck                                     честица               честица 
Μορφάζω           grimace                                              се муртам         намрштити 
Μορφασμός        grimace, grin, wince, pout                гримаса              гримаса 
Μορφή, σχήμα, τύπος  form, shape, figure, pattern    форма                форма 
Μορφή, όψη        form, shape, figure, pattern              вид                     вид  
Μορφολογία       morphology                                       морфологија       морфологија 
Μορφωμένος     educated                                           просветен           просвећен 
Μορφώνω          educate, school, teach                      образовам         образовати 
Μορφώνω         educate, enlighten                             просветувам      просвећивати 
Μορφώνω, διαμορφώνω, δίνω μορφή  form             оформувам           формирати 
Μόρφωση           education, schooling, learning          образование      образовање 
Μορφωτικός       educational, cultural, instrustional     образовен          образовни 
Μοσχάρι             calf                                                     теле                   теле 
Μοσχολίβανο, θυμίαμα     frankincense                       темјан                тамјан 
Μοτέρ, κινητήρας motor                                                мотор                 мотор 
Μοτοποδήλατο, μηχανάκι    moped                              мопед                мопед 
Μοτοσυκλέτα      motorcycle, motorbike                      мотор                   мотоцикл 
Μου (Αντωνυμία)                                                           ми, мој                 ми, мени 
Μουγγαμάρα      dumbness, dead silence                    немост               немост 
Μουγγός             mute, dumb                                        нем                     нем, глувонем 
Μουγκρίζω, μουκανίζω moo, groan, moan                  мукам                 мукати 
Μουγκρίζω, μουκανίζω moo, groan, growl                  рикам                  рикати 
Μουγγρίζω, βουίζω   bellow, groan, moan, moo       бучам                    бучати 
Μουδιάζω          numb, go numb                                отрпнувам, затреперувам    утрнути 
Μούδιασμα         torpidity                                             отрпнување        утрнуће 
Μουλάρι             mule                                                   муле                   мула, мазга 
Μούμια               mummy                                              мумија                мумија 
Μουντός             dull, lacklustre, dingy, ddreary          матен                   таман 
Μούρη, φυσιογνωμία physiognomy                            физиономија      физиономија  
Μουριά               mulberry tree                                     дудинка              дуд 
Μουρλαίνω       drive crazy/mad, go mad                   полудувам           полудети, лудети 
Μουρλός            madcap, lunatic, loony                      налудничав         луд, лудак 
Μουρμούρα        murmuring, muttering                        мрморење           мрмљање 
Μουρμουρίζω     murmur, mutter                                 мрморам             мрмљати 
Μουρμουρίζω     murmur, mutter                                мрморам              мрморити 
Μουρουνόλαδο  cod-liver oil                                        рибино масло      рибље уље 
Μούσα               muse, poetic genious                         муза                    муза 
Μουσακάς         moussaka                                           мусака                мусака 
Μουσαμάς          oilcloth, tarpaulin                                мушама              мушема 
Μουσαφίρης      guest, visitor                                       гостин                 гост 
Μουσείο             museum                                             музеј                   музеј 
Μουσελίνα         muslin                                                 муслин                муслин 
Μουσική             music                                                 музика                 музика 
Μουσικοδιδάσκαλος music teacher                            учител по музика   учитељ музике 
Μουσικός (ουσιαστ.) musician                                     музикант              музичар  
Μουσικός (επίθ.)  musical                                            музикален           музички 
Μουσικοσυνθέτης  composer                                      композитор          композитор музике 
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Μούσκεμα, ούρηση          soaking, drenching              мокрење              мокрење 
Μουσκεύω, βρέχω, ουρώ  soak, drench, steep          се мокрам             мокрити 
Μουσμουλιά        medlar tree, loquat tree                   мушмула              мушмула 
Μουσούδα          snout, muzzle                                   муцка                   њушка 
Μουσουλμάνος    muslim, moslem                              муслиман            муслиман 
Μουσουργώ, συνθέτω    compose                             компонирам          компоновати 
Μούστος              must                                                шира                   шира 
Μούτρο, πρόσωπο, μούρη    face                               лице, муцка         лице 
Μοχθηρία             malice, nastiness, malignancy        злоба                  злоба 
Μοχθηρός            malicious, vicious, spiteful, nasty     зол                     злобан 
Μοχθηρός, ζηλόφθονος malicious, vicious, spiteful    завидлив           завидљив 
Μοχθώ                 work hard, sweat, labour                се трудам           трудити се 
Μπαγιατεύω         stale, go/get stale                           станувам бајат   обајатити 
Μπαγιατεύω         stale, go/get stale                            стареам              остарити 
Μπαγιάτικος        stale, fusty, off                                  бајат                   бајат 
Μπαγκέτα             baton, wand                              диригентска палка   диригентски штап 
Μπαινοβγαίνω    go/be/pop in and out                  влегувам-излегувам    улазити-излазити 
Μπαίνω               enter,  go/be/get in                          влегувам            улазити  
Μπακάλης            grocer                                              бакал                  бакалин 
Μπακαλιάρος      codfish, salted cod, haddock         (сушен) бакалар   бакалар 
Μπακάλικο          grocery                                             бакалница        бакалница 
Μπακίρι                copper                                             бакар                бакар 
Μπακλαβάς         baklavas                                           баклава            баклава 
Μπάλα                 ball                                                    топка                 лопта 
Μπαλάντα            ballad                                               балада             балада 
Μπαλαρίνα           ballerina                                           балерина          балерина 
Μπαλέτο               ballet                                               балет                балет 
Μπαλκόνι             balcony, verandah                           балкон             балкон 
Μπαλόνι               baloon                                              балон                балон 
Μπαλτάς              chopper, hatchet, pole-ax(e)           секирче            секира 
Μπάλωμα            patch                                               крпење, закрпа  крпљење 
Μπαλώνω            patch, repair, mend                         крпам                крпити 
Μπαλώνω            patch, repair, mend                         закрпувам         закрпити 
Μπαμπάκι, βαμβάκι cotton                                          памук                памук 
Μπαμπάς            dad(dy), papa                                  татко                 тата, отац 
Μπανάνα            banana                                             банана             банана 
Μπανιερό, μαγιό                                                        костим за капење   купаћи костим               
Μπάνιο (μπανιέρα) bath                                              бања                  бања, купање 
Μπάντα               banda                                               банда                банда 
Μπάντα (ορχήστρα) banda                                          оркестар           оркестар 
Μπαούλο             trunk, chest                                      сандак               сандук 
Μπάρμπας, θείος   uncle                                             чичко                чика 
Μπαρμπέρης       barber                                              бербер              берберин 
Μπαρμπούνι        red mullet                                        барбун              барбун 
Μπαρούτι, πυρίτις  gun-powder                                    барут               барут 
Μπαταρία, συσσωρευτής  battery, accumulator         батерија           батерија 
Μπάτης               see-breeze                                       ладен                хладан  
Μπεκρής              drunkard, tippler, boozer                 пијаница          пијанац, бекрија 
Μπελάς                trouble, worry, bother, nuisance      беља                белај, невоља 
Μπέρδεμα       tangle, complication, confusion          збркување          збуњеност  
Μπέρδεμα       tangle, complication, confusion           збркување         побрканост 
Μπερδεύω         entangle, mix up, confuse                 се збркувам       бркати 
Μπετόν                concrete                                           бетон                бетон 
Μπήγω               drive in/into                                       пикам                набити  
Μπήγω               drive in/into                                       напикувам         набијати 
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Μπιζέλι                pea                                                   грашок              грашак 
Μπιλιάρδο           billiards, pool                                    билијард           билиар 
Μπίρα                  beer                                                 пиво                   пиво 
Μπιραρία             beerhouse, pub, bar                        пивница             пивница 
Μπισκότο             biscuit                                              бисквит             бисквит, кекс 
Μπιφτέκι              hamburger                                       плескавица       пљескавица 
Μπλέκω, ανακατεύω entangle, complicate, involve   збркувам           збркати, збунити 
Μπλέξιμο              tangle, involvement, embroilment   збркување        збрканост 
Μπλοκ                  notepad, notebook                           блок                  блок 
Μπλοκ, συμβολαιογράφος       notepad, notebook      бележник          бележник 
Μπλοκάρω           block (off/up), stop up                     блокирам          блокирати 
Μπλούζα               blouse                                            блуза                 блуза 
Μπογιά, βαφή       paint, dye                                        боја                    боја 
Μπογιατζής, βαφέας (house)painter                            бојаџија             бојаджија 
Μπογιατίζω, βάφω paint                                              бојадисувам      бојити  
Μπόγος                 bundle, package                             денк                   дењак  
Μπόγος                 bundle, package                              бала                 бала 
Μπόσικος, χαλαρός   slack, loose                                лабав                  лабав 
Μπόλι, εμβόλιο      vaccine, vaccination, inoculation    вакцина             вакцина 
Μπολιάζω, εμβολιάζω vaccinate, inoculate                 вакцинирам       вакцинисати 
Μπόμπα, βόμβα     bomb                                             бомба                бомба 
Μπόρα                    downpour, downfall, storm            бура                  бура 
Μπορώ                   can, be able                                   можам               моћи 
Μπότα                    boot                                               чизма                чизма 
Μπουγάδα           washing                                          перење                прање веша 
Μπουκάλι, παγούρι  bottle                                           шише                  шиша 
Μπουκέτο               bouquet, bunch of flowers            букет                  букет 
Μπουκιά                mouthful, bite, gulp                        залак                  залогај 
Μπουμπούκι           bud                                               пупка (на џвет)  џветни пупољак 
Μπουμπουνίζω       boom out, mutter                          грмам                 грмети 
Μπουρίνι, κυκλώνας      squall, flurry                          ураган                 ураган  
Μπουρμπουλήθρα, φουσκάλα  bubble                        воден меур         воден мехур 
Μπουσουλώ, έρπω    crawl, creep, go on all fours    лазам                   лазити 
Μπούστος              bust, bosom                                   биста, корсет     биста 
Μπούτι, μηρός, ισχίο    thigh                                         бут, колк             бут, бедро 
Μπούφος, βύας    horn-owl                                          був                       буљина 
Μπούφος, ανόητος   goofy, booby, idiot                      глупак                  глупан  
Μπούφος, ανόητος   goofy, booby, idiot                       идиот                  идиот 
Μπράβο                well done, hear                               браво                  браво 
Μπράτσο               arm                                              раката од рамото до зглобот   рука 
Μπριγιαντίνη         brilliantine                                       брилјантин         брилиантин 
Μπριζόλα              chop, steak, cutlet                          кременадла       кременадла 
Μπρίκι                   coffee-pot                                       ѓезве                   џезва, джезва 
Μπροστά, εμπρός  ahead, forward, in front                напред, однапред   напред 
Μπροστινός           front, forward, fore                        преден               предни 
Μπρούντζινος        brass, bronze                                бронзен             бронзан 
Μπρούντζος           brass, bronze                                бронза               бронза 
Μυαλό                    brain, mind, head                          мозок                  мозак 
Μυαλό, νόηση, λογική  brain, mind, head                    разум                  разум 
Μύγα, μυία            fly                                                   мува                   мува, муха 
Μυγδαλιά, αμυγδαλιά almond tree                             бадем                 бадем 
Μύδι                       mussel                                          школка               шкољка 
Μυθιστόρημα         romance, novel                              роман                роман 
Μυθιστοριογράφος  writer of fables                            баснописец        романописец 
Μυθολογία             mythology                                      митологија        митологија 
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Μυθολογικός         mythological                                  митски                митолошки 
Μύθος                    myth, fable, legend                        мит, басна          мит, бајка 
Μυθώδης, αφάνταστος    mythical, fabulous             баснословен       баснослован 
Μυλόπετρα           millstone                                        воденичен камен  млинов камен 
Μύλος                   mill, flourmill, watermill                   мелница              млин 
Μύλος, νερόμυλος mill, flourmill, watermill                  воденица             воденица 
Μυλωνάς             miller                                                воденичар           воденичар 
Μυλωνάς              miller                                               мелницар             млинар 
Μυριάδα               myriad                                            десетици илиади    десет хиљада 
Μυρίζω                  smell, scent                                   мирисам              мирисати 
Μυρμήγκι               ant                                                 мравка                мрав 
Μυρμηγκοφάγος    anteater, antbear                           мравојад            мравојед 
Μυρμηγκοφωλιά  ant colony                                       мравјалник           мравињак 
Μυροπωλείο        perfumery, perfume shop                парфимерија     парфимерија 
Μυρτιά, μυρσίνη  myrtle                                               мирта                  миртилус 
Μυρωδάτος         perfumed, well-smelling, fragrant     мирислив            мирисан 
Μυρωδιά              smell, odour, sniff, whiff                   мирудија             мирис 
Μυρωδιά, άρωμα  smell, odour, sniff, whiff                аромат                арома 
Μυσαρός, αηδιαστικός  hateful, odious                       одвратен             одвратан 
Μυσαρός, μισητός        hateful, abominable                омразен              омражен 
Μυστήριο              mystery, puzzle                                мистерија          мистерија 
Μυστήριο, μυστικό secret, mystery, secrecy, privacy тајна                   тајна 
Μυστηριώδης       mysterious, enigmatic                     мистичен, таинствен    мистериозан 
Μυστικισμός         mysticism                                         мистицизам        мистицизам 
Μυστικιστής         mystic                                               мистик                 мистичар 
Μυστικός, μυστηριώδης, μυστήριος  secret, clandestine  таинствен      тајанствен 
Μυστικός             secret, clandestine                            таен                     тајни 
Μυστικός, απόκρυφος, μυστηριακός  mystic, mystical  мистичен           мистичан 
Μυστικότητα        secrecy, privacy                               таинственост       тајновитост 
Μυτερός, οξυμένος, κοφτερός   pointed, sharp, peaked   заострен            заоштрен 
Μύτη                   nose                                                  нос                         нос 
Μυωπικός           myopic, short/near-sighted               краткоглед          кратковидан 
Μωαμεθανισμός Mohammedanism                            мухамеданство    мухамеданство 
Μωαμεθανός     Muhammadan,  Muslim, Moslem       мухамед              мухамеданац 
Μωλωπισμός, θλάση contusion, bruising                     контузија            контузија 
Μωρό                  baby                                                  бебе                    беба 
Μωρό, νεαρός    baby                                                   момче                 момче 
Μωρία, ανοησία  foolishness, stipidity, idiocy               глупост               глупост 
Μωρός, ανόητος  foolish, stipid, idiotic                         глупав                 глуп 
Μωρός, παράλογος, ασύνετος foolish, stipid, idiotic   неразумен           неразуман 
Μωσαϊκό             mosaic                                              мозаик                мозаик  
Να                        there                                                 ете, да                да, хоћу да 
Ναι                       yes                                                    да                       да, јесте 
Ναός                     church                                             храм                   храм 
Ναός                     church                                             црква                  црква 
Ναός                     church                                             светилиште       ветиште 
Νάρκη                  mine                                                 мина                   мина 
Νάρκισσος           narcissus, jonquil, daffodil                нарцис               нарцис 
Νάρκωση             narcosis, anaesthesia                       наркоза              наркоза 
Ναρκωτικό           narcotic, anaesthetic, drug, dope      наркотик           наркотик 
Ναυάγιο                shipwreck                                        бродолом           бродолом 
Ναυαγός              shipwrecked person                         бродоломец      бродоломац 
Ναυαγοσώστης    lifesaver, lifeboatman                      спасител            спаситељ 
Ναυαγώ               be wrecked                                  трпам бродолом    доживети бродолом 
Ναυαρχείο           admiralty                                          адмиралитет      адмиралитет 
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Ναυαρχείο           admiralty                                          поморство          поморска власт 
Ναύαρχος            admiral                                             адмирал              адмирал 
Ναυμαχία             sea fight                                           поморска  битка   поморски рат 
Ναυπηγική          shipbuilding, naval architecture        бродоградња      градба на брод 
Ναυπηγός           shipbuilder, naval architect              бродоградител    бродоградитељ 
Ναυπηγώ            build/constract a ship                        градам брод       градња  бродова 
Ναυσιπλοΐα         navigation, shipping                         навигација           навигација 
Ναυσιπλοΐα         navigation, shipping                         повидба               бродарство 
Ναύτης                seaman, sailor                                  морнар                морнар 
Ναύτης, ναυτικός  seaman, sailor, mariner                 морепловец        навигатор 
Ναυτία                  seasickness, nausea                       морска болест     морска болест 
Ναυτικό                navy                                                 флота                   флота 
Ναυτικός, θαλασσινός (επίθ.) nautical, maritime, naval  морски          морски 
Ναυτικός              seaman, sailor, mariner, seafarer    морнар                морнар 
Ναυτιλία               shipping, navigation                        морепловство   морнарство 
Ναυτοδικείο        naval/admiralty court                        поморски суд      поморски суд 
Ναφθαλίνη          napthalene                                        нафталин           нафталин 
Νέα, ειδήσεις       news                                                 вести                  новости 
Νέα, νεαρά, κοπέλλα   young, youngster                    девојка                девојка 
Νέα, νεαρά, νεάνις   young, youth                               мома                   мома 
Νεανικός              youngful, youth, juvenile                 младешки             младићки 
Νεανικός             youngful, youth, juvenile                   млад                    младолик 
Νεαρός                young                                                младеж               младић 
Νέγρος                negro                                                црн                       црнац 
Νέκρα, νεκρική ησυχία   deadness                              мртва тишина      мртво 
Νεκροθάφτης     gravedigger                                        гробар                  гробар 
Νεκροκρέβατο    bier, coffin                                       мртовечки сандак    мртвачки кревет 
Νεκρολογία         obituary                                            некролог                некрологија 
Νεκρός                dead person                                      мртов, умрен        мртав 
Νεκροταφείο       cemetery                                            гробишта              гробље 
Νεκροτομείο         mortuary, morgue                             мртовечница        мртвачница 
Νεκροψία            autopsy                                             аутопсија                 аутопсија 
Νεκρώνω            deaden, dull, kill                                 умртувам              умртвити 
Νέκρωση, διακοπή, σταμάτημα stagnation, halt, deadlock   застој                 застој 
Νέκρωση, σβήσιμο faded                                              замирање            замирање 
Νέκταρ                nectar                                                 нектар                  нектар 
Νέο                      a piece of news                                 новина                  ново 
Νεογέννητος       new-born                                            новороден            новороћен 
Νεογνό               new-born baby, nursling, suckling     новороденче         новорођенче 
Νεοελληνική γλώσσα  modern Greek language           новогрчки јазик   новогрчки језик 
Νεοελληνικός      modern Greek                                    новогрчки             новогрчки 
Νεολαία               young-people, youth                          младина               омладина 
Νέος                     young                                                 млад                    млад 
Νέος                     young                                                 нов                       нови 
Νεοσύλεκτος       recruit                                                  регрут                  регрут 
Νεοσύστατος       newly established                               новосоздаден     новооснован 
Νεότητα               juvenility                                              младеж, младина   младост 
Νεράϊδα               fairy, water nymph                             самовила               вила 
Νερό                    water                                                   вода                     вода 
Νεροκουβαλητής  water carrier                                      носач на вода      водоноша 
Νερομπογιά         water-colour                                       боја на водата     водена боја 
Νερόμυλος           water mill                                            воденица             воденица 
Νερόμυλος           water mill                                            воден млин          млин 
Νεροπότηρο         water glass                                       чаша со водна       чаша за воду 
Νερουλός            watery, washy                                     воден, наводенет    воденаст 



195 

 

Νεροχύτης            kitchen sink                                       лавабо                     лавабо 
Νεροχύτης         kitchen sink                                          мијалник                  умиваоник 
Νερώνω             water                                                   разводнувам            разводнити  
Νερώνω             water down, adulterate                       мешам со вода        мешати с вода 
Νερώνω             water down, adulterate                       додавам вода          досипање воде 
Νέτος (καθαρός) net, neat, pure, tidy                             чист                      чист  
Νέτος (καθαρός) net, neat, pure, clean                          нето                      нето  
Νεύμα, σήμα, ένδειξη  nod, sign, wave                          знак                       знак 
Νευραλγία             neuralgia                                           невралгија           неуралгија 
Νευρασθένεια  neurasthenia, depression, breakdown  невростенија        неурастенија 
Νευριάζω             get on sb’s nerves, exasperate         нервирам               нервирати 
Νευριάζω            exasperate, put out of temper            правам нервозен  бити нервозан 
Νευρικός               nervous, nervy                                  нервен                 нервозан 
Νευρικότητα          nervousness, excitability                   нервоза               нервоза 
Νεύρο                    nerve                                                жила, нерв           живац 
Νευρολογία           neurology                                        неврологија           неурологија 
Νευρολόγος          neurologist                                       невролог                неуролог 
Νευροπαθής      neuropath                                     кој е нервно заболен   нервни болесник 
Νεύρωση               neurosis                                          невроза                невроза 
Νεφελώδης           vaporous                                         облачен                 облачно 
Νέφος                    cloud                                               облак                     облак 
Νεφρίτιδα               nephritis                                      воспаление на бубрег   упала бубрега  
Νεφρός                  kidney, nephron                               бубрег                бубрег 
Νέφτι                     turpentine                                        терпентин           терпентин 
Νεωτερίζω             innovate, brake new ground           иновирам            иновирати 
Νεωτερισμός         modernity, modernism                    иноваторство     иновација 
Νεωτερισμός         modernity, modernism                     новост                новина 
Νεωτεριστής         innovator, modernist                         иноватор           иноватор 
Νεωτεριστής          innovator, modernist                       модернист          модеран 
Νήμα                      thread, yarn, filament, fiber             конец                  конац 
Νήμα                      thread, yarn, filament, fiber             нишка                  нит 
Νηνεμία                 calm, lull                                          тишина               тишина 
Νηνεμία                 calm, lull                                          мнр, смиреност  мировање 
Νηοπομπή             convoy                                            конвој                 конвој 
Νηπιακός              infantile, babyish                              детски                 дечији 
Νήπιο                    infant, baby                                      дете                    мало дете 
Νήπιο                     infant, baby                                    бебе                     беба 
Νήσος                    island                                              остров                остров 
Νησίδα                   islet                                                 островче             острвце 
Νησιώτης               islander                                           островјанец        островљанин 
Νησιώτης            islander                                             жител на остров   житељ на острво 
Νησιωτικός            islander                                           островски           острвски 
Νηστεία                  fast(ing)                                          пост                     пост 
Νηστεία, πείνα    fast(ing)                                              глад                    глад 
Νηστεύω                fast                                                  постам                постити 
Νηστεύω                 fast                                                гладувам              гладнети 
Νηστικός                fasting, hungry                                гладен                гладан 
Νηφάλιος               sober, clear-headed                        трезвен               трезвен 
Νηφαλιότητα         sobriety, calmness, poise                трезвеност         трезвеност 
Νιαουρίζω              miaow, mew                                    мјаукам               мјаукати 
Νιαούρισμα           mewing                                            мјаукање            мјаукање 
Νιάτα                     youth miaow, mew                          младост              младост 
Νίκη                       victory                                              победа                победа 
Νικητήριος, νικηφόρος    victorious, triumphal               победнички         победнички 
Νικητής                  victor, winner, conquetor                победник              победник 
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Νικοτίνη                nicotine                                            никотин                 никотин 
Νικώ                      win, beat, defeat                              победувам          победити 
Νισάφι, έλεος, ελεημοσύνη enough                               милост                милост 
Νοέμβριος           November                                         ноември                новембар 
Νοερός                 mental                                              мисловен             мисаони 
Νοερός, στοχαστικός mental                                    ментален, интелектуален   мислен  
Νόημα                   meaning, sense, significance          значење              значење 
Νόημα                   meaning, sense, significance          смисол                 смисао 
Νοημοσύνη           intelligence, intellect, mind              интелигенција      интелигенција 
Νόηση                   intellect, mind, perception               интелект              интелект 
Νοητικός               intellectual, thinking                         разумен, умен      разуман 
Νοητός                  intelligible, understandable             разбирлив            разумљив 
Νοθεία                  falsification, adulteration, fraud        фалсификат       фалшификат 
Νοθευτής, πλαστογράφος  falsifier, adulterator           фалсификатор      фалсификатор 
Νοθεύω, πλαστογραφώ falsify, adulterate                 фалсификувам      фалсификовати 
Νόθος                   illegitimate, bastard                         вонбрачно дете     ванбрачно дете 
Νοιάζομαι          be interested in, have at heart          се интересирам       интересовати се 
Νοικάρης               tenant                                              потстанар             станар 
Νοίκι, ενοίκιο, μίσθωμα    rent, hire                              кирија                    кирија 
Νοίκι, ενοίκιο, μίσθωμα  rent, hire                                наем                      најамнина 
Νοικιάζω                let out, hire out, rent out                 изнајмувам            изнајмити 
Νοικιάζω               let out, hire out, rent out                  издавам под наем   изнајмити 
Νοικοκυρά            landlady, housewife                         газдарица              газдарица 
Νοικοκυρά            landlady, housewife                         домаќинка            домаћица 
Νοικοκύρης           landlord, householder                     домаќин                домаћин 
Νοικοκυριό            household                                       домаќинство       домаћинство 
Νομαδικός          nomadic                                            номадски               номадски 
Νομάρχης              prefect                                          окружен управител   управник града 
Νομαρχία              prefecture                                      округ                     округ 
Νομαρχία, περιφέρεια, περιοχή  prefecture               област                  област 
Νομαρχιακός        prefectorial                                    окружен                окружни 
Νομάς                   nomad                                           номад                    номад 
Νομάς                 nomad                                            скитник                  скитница  
Νομή, βοσκή     pasture, graze, browse                     пасиште, паша      пасење 
Νομίζω                   think, believe, suppose, sm         мислам                мислити 
Νομική                   legal, law, juridical                       право                    право 
Νομικός                  legal, law, juridical                      правен                  правник 
Νομικός                 legal, , law, juridical                       законски             законски 
Νομιμοποίηση       legalization                                  легализација      легализовање 
Νομιμοποιώ           legalize                                        озаконувам        озаконити 
Νομιμοποιώ           legalize                                        легализирам      легализовати 
Νόμιμος                 legal, lawful, legitimate                 законски             законски 
Νόμιμος                 legal, lawful, legitimate                 легален             легален 
Νομιμότητα            legality, legitimacy, lawfulness     законитост        законитост 
Νομιμότητα            legality, legitimacy                        легалност         легалност 
Νομιμοφροσύνη    loyalty, conformity to the law        лојалност           лојалност 
Νόμισμα                money, coin, currency                  монета                 монета 
Νόμισμα, παράς, χρήμα    money, coin, currency     пара                     пара 
Νόμισμα κράτους    money, coin, currency                валута                 валута 
Νομισματική          numismatics                                 нумизматика        номизматика 
Νομισματικός        monetary, currency                      нумизматички       нумизматички 
Νομοθεσία            law, legislation                              законодавство     законодавство 
Νομοθέτης            legislator, law-giver                       законодавец         законодавац 
Νομοθετικός          legislative                                     законодавен         законодаван 
Νομοθετώ             legislate, make/enact laws            издавам закон     донети закон 
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Νόμος                   law, act                                         закон                     закон 
Νομός                   county, prefecture                         округ                    округ 
Νομός, περιοχή, τομέας   county, prefecture             област                 област 
Νομοσχέδιο          draft of law                                    нацрт-закон          нацрт закона 
Νομοταγής            law-abiding                                  лојален                 лојалан 
Νονός                   godfather                                       кум                        кум 
Νοοτροπία            mentality, cast of mind, outlook     менталитет         менталитет 
Νοσηλευτήριο      hospital, infirmary, first aid station  амбулантата        амбуланта    
Νοσηλεύω             hospitalize                                   лекувам                 лечити 
Νόσημα                 illness                                           болест                  болест 
Νοσηρός               unhealthy                                      нездрав               нездрав 
Νοσηρός               unhealthy                                      болен                  болешљив 
Νοσηρότητα          unhealthiness                               болештина           болестан 
Νοσοκόμα, αδελφή  nurse                                      медицинска сестра   медицинска сестра 
Νοσοκομείο           hospital, infirmary                         болница              болница 
Νόσος                    illness, disease                             болест                 болест 
Νοσταλγία             nostalgia                                       носталгија            носталгија 
Νοσταλγώ           feel nostalgic for, crave for           тагувам за домот  туговати 
Νοστιμάδα            savour, flavor, zest, taste              вкус                      укус 
Νοστιμίζω (νοστιμεύω) make tasty                           правам вкусно     направити укусним 
Νόστιμος               tasty, savoury, appetizing             вкусен                 укусан 
Νότα                      note                                               нота                   нота 
Νοτιάς (άνεμος)    south wind                                     јужен ветер         јужни ветар 
Νότιος                   southern                                         јужен                   јужни 
Νότος                    south                                              југ                        југ 
Νουθεσία, δίδαγμα   lecture, admonition, sermon       наравучение    наравоучење 
Νουθεσία, δίδαγμα    sermon, lecture, admonition     поука                  поука 
Νουθετώ, καθοδηγώ admonish, sermon, lecture       поучувам         поучавати, поучати 
Νούμερο               numeral, number, size, cipher       број                    број 
Νους                      intellect, mind, sense, nous          ум, разум           ум, разум 
Νους, νόηση, διάνοια    intellect, mind, sense, nous    интелект            интелект 
Νοώ                       understand                                   мислам               мислити 
Νοώ                       understand                                   расудувам         разумети 
Νταντά                  nanny, governess                         дадилка               дадиља 
Ντεμπούτο, πρώτη εμφάνιση debut                         прва изведба        први наступ  
Ντεμπούτο, πρώτη εμφάνιση debut                           деби                    деби  
Nτέφι                 timbrel, tambourine                          даре, дајрето       даире, тамбурин 
Ντιβάνι                  divan, couch                                 софа                   софа 
Ντοκουμέντο         document                                      документ            докуменат 
Ντολμάς με λάχανο  stuffed vine leaves                     сарма                 сарма 
Ντουβάρι, βράχος     wall                                           стенкање            стена 
Ντουλάπα, ιματιοθήκη  wardrobe, closet                    гардероба        гардероба 
Ντουφέκι, τουφέκι όπλο   gun                                     пушка                пушка 
Ντρέπομαι             be ashamed, be shy                     се срамам        срамити се 
Ντροπαλός           shy, bashful, shamefaced             срамежлив       срамежљив 
Ντροπή                 shyness, bashfulness, modesty   срамежливост   срамота 
Ντροπιάζω            shame, disgrace, lose face          засрамувам        осрамотити 
Ντροπιάζω            shame, disgrace, lose face          срамам                срамотити 
Ντύνω                    dress, cloth                                   облекувам        облачити 
Ντύσιμο                 dressing, clothing                          облека              облачење 
Νυκτερινός            nightly, night, nocturnal                 ноќен                ноћни 
Νύστα                    sleepiness, drowsiness                 поспаност        поспаност 
Νύστα                    sleepiness, drowsiness                 дремка             дремљивост 
Νυσταλέος            sleepy, somnolent, drowsy             поспан             поспан 
Νυσταλέος            sleepy, somnolent, drowsy            дремлив           дреман 
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Νύφη                     bride                                              невеста             невеста 
Νύχι                      fingernail, toenail                            нокт                  нокат 
Νύχτα, νύκτα       night, night-time                              ноќ                    ноћ 
Νυχτέρι                night-work/shift, vigil                      ноќна работа     ноћни рад 
Νυχτερινός, νυκτικός   nightly, night                           ноќен                 ноћни 
Νωπός                  fresh                                             свеж, сегашен    свеж 
Νωρίς                    early, soon                                   рано                     рано 
Νωχέλεια              indolence, nonchalance                индолентност     индолентност 
Νωχελής               indolent, languid                           индолентен        индолентно 
Ξαγρύπνια            vigil, wake                                     будност              бдење 
Ξαγρυπνώ             stay up, sit up                              буден сум           бити будан 
Ξαδέλφη                cousin                                          братучетка       братучедка 
Ξάδελφος              cousin                                          братучед         братучед, брат од ујака 
Ξακουστός            famous, renowned, well-known    славен                славан 
Ξανά                      again                                            одново                 поново 
Ξαναβάζω              put/set/place back               повторно поставувам   поново ставити 
Ξαναβγάζω            take out again                             повторно вадам     поново извадити 
Ξαναβρίσκω          find again , regain, recover         повторно наоѓам     поново наћи 
Ξαναγεννιέμαι       be reborn                                    се преродувам         препородити се 
Ξαναγράφω          rewrite, write again                     повторно пишувам   поново писати 
Ξαναζώ                 relive, live again                           повторно живеам     поново живети 
Ξαναθυμάμαι          remember/recollect again          споменувам             поново се сећати 
Ξανανιώνω            rejuvenate                                    подмладувам           подмладити 
Ξαναρχίζω             renew, begin/start again             повторно почнувам     поново почети 
Ξανάρχομαι           back again                                   повторно доаѓам      поново доћи 
Ξανοίγω, ανοίγω  open, cut                                        отворам                    отворити 
Ξάπλα                   lying down, sprawling                   лежење                   лежећи 
Ξαρματώνω          disarm sb, take away sb’s gun     разоружувам             разоружати 
Ξαρμάτωτος          disarmed, unarmed                      разоружен              разоружан 
Ξασπρίζω              whiten, bleach                             избелувам               избелети 
Ξασπρίζω              whiten, bleach                              белам                   белити 
Ξαστεριά                clear skies                                   ѕвездено небо   звездано небо 
Ξάστερος               clear, cloudless                           ѕвезден                звезден 
Ξάστερος, καθαρός  clear, cloudless                         јасен                    јасан 
Ξαφνικός               sudden, unexpected, abrupt        ненадеен              изненадан 
Ξαφρίζω                skim, pick, steal, pinch, pilfer       правам пена          пенити 
Ξεβάφω                 discolour, fade                             избелувам           избледети 
Ξέβγαλμα               washing out, rinsing oyt              испирање            испирање 
Ξεβίδωμα               unscrewing                                  одвртување        одвртање 
Ξεβιδώνω               unscrew, work loose                   одвртувам            одвртати 
Ξεβουλώνω            uncork, unplug, unclog             отпушувам             одчепити 
Ξεβρωμίζω             clean, wash sth clean                чистам                  чистити, очистити 
Ξεγαντζώνω          unhook                                        откачувам             откачити 
Ξεγάνωτος             not tinned                                   некалаисан           некалајисан 
Ξεγεννώ               have a delivery, be delivered of   породувам            породити 
Ξεγράφω                write off, cross off/out               избивам                 избрисати 
Ξεδιαλέγω              choose, sort out, pick over         одбирам                одабрати 
Ξεδιαλέγω              choose, sort out, pick over         избирам                 изабрати 
Ξεδιάντροπος         shameless, barefaced, brassy     бесрамник           бесраман 
Ξεδιπλώνω             unfold, spread out                      одмотувам             одмотати 
Ξεδιπλώνω             unfold, spread out                      размотувам           размотати 
Ξεδιψώ                    quench sb’s thirst                      гаснам жед            угасити жеђ 
Ξεζουμίζω               squeeze out, bleed with            цедам                    исцедити 
Ξεθάβω                   disinter, exhume                        ископувам             ископати 
Ξεθαρρεύω            take liberties, become bold         охрабрувам           охрабрити 
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Ξεθέωμα                exhaustion, sweat, fagging out   исцрпеност            исцрпљеност 
Ξεθεώνω                exhaust, wear out, fag out          исцрпен сум          исцрпети 
Ξεθωριάζω            fade, discolour, bleach                избледувам           избледети 
Ξεθωριάζω            fade, discolour, bleach                бледеам                 побледети 
Ξεκαθαρίζω            make clear, clarify, thrash out   расчистувам          расчистити 
Ξεκαθάρισμα          sorting out, clearing up/off           расчистување     расчишћавање 
Ξεκίνημα                start, outset, departure                 старт                     старт 
Ξεκινώ                    start off/out,up, make a start      започнувам           почети 
Ξεκινώ απότομα     start off/out,up, make a start      тргнувам               тргнути 
Ξεκλειδώνω              unlock                                      отклучувам          откључати 
Ξεκληρίζω               wipe out, exterminate                 уништувам           уништити 
Ξεκληρίζω               wipe out, exterminate                 искоренувам       искоренити 
Ξεκόλλημα              falling off                                     одлепување        одлепљење 
Ξεκολλώ                unstick, unglue, come unstuck     одлепувам          одлепити 
Ξεκομμένος            cut-off, isolated, detached            откинат              откинут 
Ξεκουμπώνω          unfastened, unbutton, undo         откопчувам        откопчати 
Ξεκουμπώνω         unfastened, undo, unbuckle         раскопчувам      раскопчати 
Ξεκουράζω            rest, have a rest, relax                  одморам            одморити 
Ξεκούραση            rest, refreshment, relaxation          одмор                одмор 
Ξεκούραση, ανάπαυση relaxation, rest, refreshment  починка             починак, почивање 
Ξεκουρδίζω           unwind, run down, come unwound  олабавувам      олабавити зице 
Ξεκουφαίνω            deafen                                          оглушувам          заглушити 
Ξεκρεμώ                 unhook, take down, take off the hook  откачувам    откачити 
Ξέμακρα                  far away, at some distance          далеку                далеко 
Ξεμακραίνω           move away, recede, pass             оддалечувам        одањити 
Ξεμέθυστος             sober                                            трезен                трезан 
Ξεμεθώ                    sober up                                      отрезнувам          отрезнити 
Ξεμοναχιάζω           isolate, take aside/apart              осамувам            осамити 
Ξεμοναχιάζω, απομονώνω  isolate, take aside/apart   изолирам            изоловати 
Ξεναγός                   guide                                           туристички водич    водич 
Ξενίζω, φιλοξενώ   offer hospitality, be host to           угостувам           угостити 
Ξενοδοχείο              hotel                                             хотел                  хотел 
Ξενοδόχος               hotelier, hotel-keeper/owner        хотелиер            хотелијер 
Ξενώνας                 guests’ room/house                      гостинска соба   гостинска соба 
Ξεπαγώνω              unfreeze, defrost, thaw                топам                   отопити 
Ξεπεσμός                decline, degradation                     паднат                 пад 
Ξεπεσμός                decline, degradation                     опаднат              опадање 
Ξέπλεκος                loose                                             расплетен           несплетен 
Ξεπλέκω                 let down/undo one’s hair               расплетувам       распетљати 
Ξεπληρώνω           pay back, repay                             исплаќам             наплатити 
Ξεπληρώνω          pay back, repay                          исплатувам долг     исплачивати 
Ξεπληρώνω          pay back, repay                           исплатувам долг  исплатити 
Ξεπούλημα             sell-out                                          распродажба      распродаја 
Ξεπουλώ                sell out, sell off                              распродавам      распродати 
Ξεπροβοδώ            see off, send off, go with sb          изпраќам            испратити 
Ξέρα                       drought, dryness                           суша                    суша 
Ξεραίνω                 dry, dry up/out, run dry                  исушувам           исушити 
Ξεραίνω                 dry, dry up/out, become dry          сушам                 осушити 
Ξερονήσι                desert/barren island                       пуст остров        пусто острво 
Ξερός                     dry, dried up, arid                          сув                      сув, сух 
Ξερός                     dry, dried up, arid                          исушен               исушен 
Ξέρω                      know, be aware of                        знам                     знати 
Ξέρω                      know, be familiar with                   умеам                  умети 
Ξεσηκώνω             give rise to                                     дигам                  подићи 
Ξεσκεπάζω            uncover, take the cover off          откривам             откривати 
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Ξεσκέπαστος         uncovered, bare headed               откриен              откривен 
Ξεσκέπαστος         uncovered, bare headed               отворен               отворен 
Ξεσκίζω, ξεσχίζω    rend, tear, rip, scratch                 разделувам        раздерати 
Ξεσκίζω, ξεσχίζω   rend, tear, rip, scratch                  раскинувам          раскинувати 
Ξεσκονίζω             dust                                              бришам прашина   брисати прашину 
Ξεσκόνισμα           dusting                                        бришење прашина   брисање прашине 
Ξεσπαθώνω          draw one’s sword                          вадам меч         извадити мач 
Ξεσυνηθίζω           grow/get out of a habit                   одвикнувам       одвикнути 
Ξεσυνηθίζω           grow/get out of a habit                   одучувам           одучити 
Ξετινάζω                shake up, toss                               тресам               трести 
Ξετρελαίνω           drive sb mad                                   полудувам        залудети 
Ξετύλιγμα             unrolling                                          одмотување      одмотавање 
Ξετυλίγω                unroll, unfold                                 одмотувам          одмотати 
Ξετυλίγω               unroll, unfold                                 размотувам         размотати 
Ξεφεύγω                escape, get out of/away/off          избегнувам         избећи 
Ξεφορτώνω           unload, discharge                          растоварам        истоварити 
Ξεφουσκώνω         deflate, puncture                           испразнувам       испразнити 
Ξέφραγος              unfenced, open                             разграден            неозграђен 
Ξεφράζω, γκρεμίζω remove the fence/wall   разградувам  разградити, разграћивати 
Ξεφυτρώνω           spring up, sprout up                       изникнувам          изникнути 
Ξεφωνητό             shout, yell, scream, cry, whoop      врисок                  врисак 
Ξεφωνίζω              shout, yell, scream, cry out            врискам                вриштати 
Ξεχασμένος           forgotten, unplaced                       заборавен            заборављен 
Ξεχειλίζω               brim over, top up, fill up                поплавувам          поплавити 
Ξέχειλος                 overflowing, brimful                       преполн                препун 
Ξεχειμωνιάζω        winter, pass/spend the winter       зимувам                зимовати 
Ξεχειμωνιάζω        winter, pass/spend the winter       презимувам          презимити 
Ξεχνώ                    forget about, be oblivious of         заборавам            заборавити 
Ξεχύνω                  stream                                           излевам               излити 
Ξεχωρίζω              discriminate, separate                   разделувам        разликовати 
Ξεχωρίζω              discriminate separate                    одделувам         оделити, одељивати 
Ξεχώρισμα            sorting out, separation, distinction  разделување     разликовање 
Ξεχωριστός           separate, special, distinct               посебен             посебан, засебан 
Ξεχωριστός, διαχωριστικός separate, special, distinct  одделен             одељив 
Ξεψυχώ                 breath one's last                             умирам                умирати 
Ξηρασία                 drought                                          суша                  суша 
Ξίδι                         vinegar                                          оцет                   оцат 
Ξινίλα                     sourness                                        киселост           киселост 
Ξινισμένος              pickled                                           кисел                укисељен 
Ξινός                      sour, acid, tart                                кисел                кисео 
Ξιπασμένος           vain, conceited, uppity, pretentious вообразен       уображен 
Ξιφασκία               fencing, sword-play                         мечување          мачевање 
Ξιφολόγχη             bayonet                                           бајонет               бајонет 
Ξιφομάχος             fencer, swordsman                         мечувач              мачевалац 
Ξιφομαχώ               fense                                             мечувам             мачевати 
Ξίφος                     sword                                              меч                    мач 
Ξόανο                    idol, wooden statue/image             дрвен идол        дрвена статуа 
Ξοδεύω                  spend                                             трошам              трошити 
Ξόρκι, όρκος        spell                                                  заклетва             заклетва 
Ξυλεία                    wood                                              дрвен материјал     дрвенарија 
Ξυλέμπορος          timber merchant                            трговец со дрва  трговац дрветом 
Ξύλινος                  wooden, timbered                          дрвен                   дрвени 
Ξύλο                      wood                                               дрво                    дрво 
Ξυλοκόπος            lumberman, woodsman                  дрвосечач            дрвосеча 
Ξυλοκρέβατο        wooden bedstead, pallet                 дрвен кревет      дрвени кревет 
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Ξυλουργός            carpenter, joiner                             столар                столар 
Ξύνω                      scratch, scrape                            чешам                чешати 
Ξύνω                      scratch, scrape                            стругам              стругати 
Ξύπνημα               waking up, awakening                  будење               буђење 
Ξυπνητήρι             alarm clock                                   будилник            будилник 
Ξύπνιος, ξυπνητός  awake, waking                            буден                  будан 
Ξυπόλητος            barefooted                                     бос                     бос 
Ξυρίζω                  shave, have a shave                     бричам                бријати 
Ξύρισμα                shave                                            бричење             бријање 
Ξύσιμο                   scratching, scrape, scraping        стругање             стругање 
Ξύσιμο                   scratching, scrape, scraping        гребење              гребање 
Ξύσμα                    scrapings                                     струготини         струготина 
Ξυστά                    skim, brush by, scrape along       површно              површен 
Όαση                     oasis                                              оаза                     оаза 
Οβίδα                    bombshell, canon ball                    бомба                 бомба 
Οβιδοβόλο, ολμοβόλο howitzer                                   хаубица            хаубица 
Ογδοηκοστός        eightieth                                         осумнаесетти    осамдесети 
Ογδόντα                eighty                                             осумдесет         осамдесет 
Όγδοος                  eighth                                             осми                   осми 
Ογκόλιθος             boulder, block of stone                  камен блок         камен 
Όγκος                    mass, size, volume                       обем                   обем 
Όγκος                    mass, size, volume                       маса                   маса 
Όγκος (Ιατρ.)         tumour, neoplasm                         тумор                  тумор 
Oγκώδης              massive, bulky, voluminous           обемен               обиман 
Oγκώδης              massive, bulky, voluminous           масовен              масиван 
Όγκωμα, οίδημα swelling, bulge                               оток                     оток 
Όγκωμα, οίδημα, όγκος  tumour                               тумор                   тумор 
Oγκώνω, πλαταίνω swell, increase                          раширувам         раширити 
Οδεύω                   proceed, advance                         патувам              путовати 
Οδεύω                  proceed, advance                          идам                   ићи 
Οδηγία                guidance, advise                            водство               упутство 
Οδηγία, διάταγμα   briefing                                        указ                    указ 
Οδηγός                 guide, leader                                возач                   возач, вођа 
Οδηγός                 guide, leader                                водич                   водич 
Οδηγώ                  guide, lead, drive, direct              водам                   водити 
Οδηγώ                  guide, lead, show, drive, direct    возам                    возати, возити 
Οδηγώ                  guide, show, drive, direct              упатувам            упућивати 
Οδοιπορία            march, journey, walk                     патување             путовање 
Οδοιπόρος, πεζός  wayfarer, traveller                        пешак                пешак 
Οδοιπορώ        walk, march, travel                            пешачам            пешачити 
Οδοκαθαριστής   street cleaner/sweeper                  уличен чистач     чистач улице 
Οδοντιατρική       dentistry                                         стоматологија     стоматологија 
Οδοντίατρος        dentist, dental surgeon                  стоматолог          стоматолог 
Οδοντίατρος       dentist, dental surgeon                   заболекар             зубар 
Οδοντόβουρτσα   toothbrush                                    четка за заби       четкица за зубе 
Οδοντογλυφίδα    toothpick                                       чачкалица             чачкалица 
Οδοντόπαστα       toothpaste                                     паста за заби       паста за зубе 
Οδοντόφωνος     dental                                              забен                      зубни 
Οδός                     street, road                                   улица                    улица, пут 
Οδοστρωτήρας    road-roller, steam-roller                парен валјак          парни ваљак 
Οδόφραγμα          barricade                                      барикада             барикада на улици 
Οδύνη                   pain, grief, affiction                       болка                    бол 
Οδυνηρός             painful, poignant, grievous, sore   болен                   болан 
Οδυρμός               wailing, lamentation                      плач                      плач 
Οθόνη                   screen                                          екран                     екран 
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Οικειοποίηση        usurpation, appropriation              присвојување       присвајање 
Οικειοποιούμαι     usurp, appropriate, claim for oneself   присвојувам   присвојити 
Οικείος                  familiar, known                              домашен               домаћи 
Οικείος, στενός       familiar, known                              близок                близак 
Οικειότητα            intimacy, familiarity                        интимност            интимност 
Οικειότητα, στενότητα      intimacy, familiarity            блискост            блискост 
Οίκημα               dwelling, residence, house              живеалиште        боравиште 
Οικία                     house, home, residence                куќа                      кућа 
Οικία                     house, home, residence                 дом                     дом 
Οικιακός               domestic, home, family                  домашен              домаћи 
Οικίζω                  settle, people                                  колонизирам       колонизовати             
Οικίζω, αποικίζω  settle, people                                 запоседнувам    запоседати 
Οικισμός             settlement, built up area                 колонизација       колонизација 
Οικογένεια           family                                             фамилија             фамилија 
Οικοδέσποινα       hostess, mistress of the house      домаќинка           домаћица 
Οικοδεσπότης      head of the family, house-holder   домаќин                домаћин 
Οικοδομή               building, construction, structure    зграда                   зграда 
Οικοδόμηση          building, construction                    градење                 градња 
Οικοδόμηση, κτίσμα  building, construction                 градење               градење 
Οικοδομώ              build, form, erect                           градам                  градити 
Οικονομία              economy                                       економија             економија 
Οικονομία              economy                                       штедливост          штедња 
Οικονομικά            finance(s)                                      економика            економски 
Οικονομικά            finance(s)                                      финански              финанцијски 
Οικονομικό χρεολύσιο  annuity, annual rent              ануитет         ануитет, годишња рента   
Οικονομικός           economic, financial                      економски             економски 
Οικονομικός           economic, financial                      финанскиски        финанцијски 
Οικονομολογία       economics                                    економика            економија 
Οικονομολόγος      economist, financier                     економист            економиста 
Οικονόμος              frugal, thrifty, sparing of               економски            економичан 
Οικονομώ               save up, put by/aside                   штедам               штедити 
Οικόπεδο                building plot/site/ground               плац                     плац 
Οικόσημο               coat of arms, blazon                     грб                       грб 
Οικοτροφείο        boarding house                               пансион               пансион 
Οικουμένη             universe, world, globe                   свет                     свет 
Οικουμένη           universe, world, globe                     вселена               свемир 
Οικουμενικός       universal, world wide                      вселенски            светски 
Οίκτος                    compassion, mercy, pity               сожалување       сажаљење 
Οικτρός                 pitiful, pitiable, miserable               жален                  жалостан 
Οικτρός, καταραμένος  pitiful, pitiable, miserable      клет                        клет 
Οινολογία              enology                                         енологија               инологија 
Οινολογία              enology                                         наука за виното     наука о вину 
Οινοπαραγωγός  viniculturist                                    производство на вино   виноградар 
Οινόπνευμα          alcohol, spirit, liquor                       алкохол                  алкохол 
Οινόπνευμα, αλκοόλ   alcohol, spirit                          шпиритус                 шпиритус  
Οινοπνευματώδης  alcoholic                                       алкохолен             алкохолни 
Οινοποιός             wine-maker                                    винар                      винар            
Οινοποσία          wine-drinking                                   пиење вино             винопијанство  
Οινοπότης             drunkard, wine-drinker                  пијаница                 винопија 
Οινοπωλείο          wineshop                                        крчма                      крчма 
Οίνος                     wine                                               вино                       вино 
Οκτάβα, οκταφωνία octave                                        октава                    октава 
Οκτάγωνος           octagonal                                       осмоаголен           осмоугаон 
Οκτακόσιοι           eight hundred                                осумстотини           осамсто 
Οκτώ                     eight                                              осум                       осам 
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Οκτώβριος          October                                           октомври                октомбар 
Ολάκερος, ολόκληρος   integrated, complete            цел, целосен         цео 
Ολέθριος              devastating, ruinous                      катастрофален       катастрофалан 
Ολέθριος              devastating, disastrous                   разрушен              разоран 
Όλεθρος               catastrophe, disaster, ruin              катастрофа           катастрофа 
Όλεθρος              catastrophe, devastation, disaster  уништување          уништавање 
Όλεθρος              catastrophe, devastation, disaster   уништување           уништење 
Ολιγαρχία            oligarchy                                          олигархија            олигархија 
Ολιγοήμερος        short, lasting a few days                 кратковремен       краткотрајан 
Ολιγόλογος, λακωνικός  laconic, brief, shor               лаконски              лаконски 
Ολιγόμυαλος       weak-minded                                  краткоумен       краткоуман, малоуман 
Ολίγος, μικρός   short, small, few, little                       мал, кус                мали 
Ολιγοψυχία, μικροψυχία faint-heartedness, fear        малодушност       малодушност 
Ολιγόψυχος         fainthearted, spitiless, timorous      малодушен            малодушан 
Ολλανδικός          Dutch                                              холандски            холандски 
Όλο (Επίρρημα)  always, forever, constantly              непрекинато           непрекидно 
Ολόγυρα              round, on all sides                           секаде наоколу      наоколо 
Ολιγωρία, αμέλεια  negligence, carelessness             немарност              немарност 
Ολοέν(α), συνεχώς always                                          постојано               постојано 
Ολοζώντανος      alive and kicking, full of life              жив                         жив 
Ολοκάθαρος        spotlessly clean, clean, spotless     сосема чист          потпуно чист 
Ολοκαίνουργιος   brand-new, in mint condition           сосема нов            потпуно нов 
Ολόκληρος, όλος  whole, full, entire, all                       цел, целосен        целокупан 
Ολοκληρώνω       complete, consummate, finish       завршувам            завршити 
Ολοκλήρωση       completion, consummation             довршување          усавршавање 
Ολοκλήρωση        completion, consummation           довршување          довршање  
Ολοκλήρωση        completion, consummation          свршување             завршавање  
Ολοκληρωτικός    total, complete, absolute, whole    тоталитарен          тоталан 
Ολομέταξος          all silk, of pure silk                        (целосно) свилен    свилен 
Ολότελα               completely, fully, entirely, utterly    сосема                   сасвим 
Ολότητα, ολοκλήρωμα, σύνολο  entirety, totality        целокупност        целокупност 
Ολόχρυσος           all of gold                                       сосема златен       потпуно златан 
Ολυμπιάδα            Olympiad                                        олимпијада         олимпиада 
Ολυμπιακός          Olympic                                         олимписки             олимпискји 
Ομάδα                   group                                             група                     група 
Ομαδικός              team, collective, joint, massive      групен                   групни 
Ομαδικός              team, collective,                             колективен           колективни 
Ομαλός, λείος, ίσιος  flat, level, smooth, normal          рамен                    раван 
Ομαλότητα, ισοπέδωση  smoothness, flatness            рамнина               равнање 
Ομελέτα                omelette, omelet                              омлет                  омлет 
Ομιλητής, παρουσιαστής, ρήτορας speaker, talker     говорник               говорник  
Ομιλητικός, πολυλογάς communicative, talkative       говорлив               говорљив 
Ομιλία                   speech, talk, chat, conversation       говор                     говор, разговор 
Ομιλία, αγόρευση, λόγος  speech, talk, conversation  беседа                   беседа  
Όμιλος                  group, party, club, association         дружна, група       друштво, клуб 
Ομίχλη                  mist, fog                                         магла                      магла 
Ομιχλώδης          misty, foggy, hazy                           замаглен                магловит 
Ομογένεια            homogeny                                      еднородност           једнородност 
Ομογένεια            homogeny                                      хомогеност              хомогеност 
Ομογένεια            homogeny                                      хомогеност              истородност  
Ομογενής              homogenous                                  истороден              истородан 
Ομοεθνής             of the same nationality                  сонародник    припадник истог народа 
Ομοειδής                                                                    од ист вид              истоврсан 
Ομοθυμία, ομοφωνία, συμφωνία unanimity               едногласност         једногласност 
Ομόθυμος, ομόφωνος, σύμφωνος unanimous           едногласен             једногласан  
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Ομοιογενής           homogeneous                               истороден               истородан 
Ομοιοκαταληξία   rhyme                                             рима                         рима 
Ομοιοκαταληξία   rhyme                                             стих                          стих 
Ομοιόμορφος                                                              сличен, ист             сличан 
Όμοιος                  similar, like, alike, identical           еднаков                   једнак, исти 
Ομοιότητα             similarity                                       сличност                 сличност  
Ομοιότητα             similarity                                       погодност               једнакост 
Ομολογία              confession, admission, avowal      признание             признање 
Ομολογώ              confess, admit, acknowledge        признавам             признати 
Ομόνοια                peace, concord, harmony             согласност             слога, слагање 
Ομοσπονδία         federation, confederacy                федерација            федерација 
Ομοσπονδία         federation, confederacy                сојуз                        савез 
Ομοσπονδιακός    federal                                          федерален          федерални, савезни 
Ομόσπονδος        confederate                                   кофедерациски     федеративни  

Ομόσπονδος        confederate                                   кофедерациски      федератилни  

Ομοφωνία             unanimity                                      согласност             једногласје  
Ομοφωνία             unanimity                                       согласност            једногласност  
Ομόφωνος            unanimous, solid                            согласен               једногласан 
Ομώνυμος            homonymous                                  кој има исто име    истоимен 
Όμως                     but, yet, however, still, though      сепак, но                ипак  
Όν                          being, creature                              битие                    биће 
Όν (ύπαρξη)         being, creature                                суштество           створење  
Όνειδος, ντροπή  shame                                              срам                     срам 
Ονειρεύομαι          dream of/ about, have a dream      сонувам               сањати 
Ονειρεύομαι          dream of/ about, have a dream       мечтаам              маштати 
Όνειρο                   dream                                             сон                       сан 
Ονειροπόλημα    daydreaming, reverie                        мечтаење            маштање 
Ονειροπόλος        dreamy                                             којшто мечтае   маштар 
Όνομα                    name                                              име                      име 
Ονομασία               naming, name, appellation            именување          именовање 
Ονομαστική           nominative                                      номинатив           номинатив 
Ονομαστικός          nominal                                         именски                номинални 
Ονομαστός            famed, famous, well-known           познат                  познат 
Ονοματεπώνυμο  name and surname, full name        име и презиме      име и презиме 
Ονοματίζω              name, give name to, call               именувам         именовати, дати име 
Ονοματολογία       terminology, nomenclature            терминологија      терминологија 
Ονοματολογικός   terminological                                 терминолошки     терминолошки 
Οντολογία              ontology                                         онтологија           онтологија 
Οντολογικός           ontological                                     онтолошки           онтолошки 
Οξειδώνω             oxidize                                            оксидирам             оксидирати 
Οξείδωση                oxodixation, rusting, rustiness      оксидација           оксидација 
Οξείδιο                    oxide                                             оксид                    оксид 
Οξύ                        acid                                                киселина             киселина 
Οξυά                      beech                                            буково (дрво)      буковина 
Οξυγονούχος         oxygenous                                     оксигенизиран     оксигенски 
Οξυγώνιος           acute-angled                                   остроаголен         оштроугли 
Οξύθυμος, ευερέθιστος irascible, irritable, peevish    раздразлив           раздразљив 
Οξύνοια                 wit, wittiness, ingenuity                  остроумност        оштроумност 
Οξύνους, οξυδερκής   sharp-witted, clear-sighted       остроумен            оштроуман 
Οξύνω                    sharpen, make pointed                 заострувам           заоштрити 
Οξύς                      sharp, keen, pointed, cutting          остар                   ошстар, остар 
Οξύς                      acute, sharp                                  акутен                   акутан, шиљат  
Οξύτητα                 sharpness, keenness, acuteness   острина               заоштравање 
Οπαδός                 adherent, follower, supporter         приврзаник          припадник 
Οπερέτα                 operetta, light opera                      оперета                оперета 
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Όπιο                        opium                                            опиум                   опијум 
Οπισθενεργός, αντίστροφος retrogression                   обратен                обратан 
Οπίσθιος                 rear, back, hind                             заден                    задњи 
Οπισθοδρομικός   retrogressive, regressive, retrograde  назаден             назадан 
Οπισθοχωρώ        retreat, withdraw                           отстапувам   повући се, повлачити се 
Οπλή                       hoof                                               копито                  копито 
Οπλίζω                   arm, supply with arms                   вооружувам          наоружувати 
Οπλισμός               arming, armament, armour            вооружување        наоружање 
Οπλίτης                soldier, infantryman, private            војник                  (наоружан) војник 
Όπλο                      arm, weapon, gun, rifle                 оружје                    оружје 
Οπλοστάσιο        arsenal                                            арсенал                  арсенал 
Οπλοφορία           carrying/bearing arms                    носење оружје       наоружаност 
Οπλοφορώ           carry/bear carry/bear arms            вооружен сум       наоружати се 
Οπλοφορώ          carry/bear arms                               носам оружје         носити оружје 
Όποιος                 who(ever), any                                којшто                    који, онај који 
Οποιοσδήποτε     whoever, any, anyone, anybody     кој и да е                било ко, ма ко 
Οπόταν, όποτε        any time, when, and then             кога, кога и да е    кад, када   
Οποτεδήποτε          any time, whenever                      кога и да е              било кад 
Οπουδήποτε           wherever, anywhere                     каде и да е            било где 
Οπτασία                 vision, wraith, ghost, apparition     привидение           привиђење 
Οπτασία                vision, wraith, ghost, apparition      привидение           визија 
Οπτική                    optics                                              оптика                  оптика 
Οπτικός (επίθ.)       optic(al), visual                               оптички                 оптичар 
Οπωρικό              fruit                                                   овощје                   воће 
Οπωροπωλείο        fruit-store                                       пилјарница           пиљарница 
Όπως, πως, πόσο  as, like, just as/like                         како                      како 
Οραγγουτάγγος    orangutan                                        орангутан             орангутан 
Οραματίζομαι        have visions, envisage, dream of    имам визија         имати визију 
Οραματισμός       vision, envisaging                             халуцинација       халуцинација 
Όραση                    vision, eyesight, view                     вид                        вид 
Ορατός                   visible                                             видлив                  видљив 
Ορατότητα              visibility                                           видливост            видљивост 
Οργανικός              organic                                            органски               органски 
Οργανισμός            organism                                         организам            организам 
Όργανο                   organ                                              орган                    орган 
Όργανο (εργαλείο) organ                                              инструмент          инструмент 
Οργανοπαίκτης      musician, organist, organ player    музичар                мужичар 
Οργανώνω             organize                                         организирам         организовати 
Οργάνωση             organization, union, society            организација        организација 
Οργανωτής            organizer                                        организатор          организатор 
Οργασμός              orgasm                                            оргазам              оргазам 
Οργή                      anger, fury, rage                             лутина                љутња 
Οργή, θυμός         anger, fury, rage                              гнев                    гнев 
Όργια                     orgies, excesses, Saturnalia          оргија                 оргије 
Οργιάζω              hold orgies                                        оргијам              правити оргије 
Οργίζομαι             be angered, get angry                      разгневувам       разгњевити се 
Όργωμα                 ploughing, tilling, tillage                  орање               орање 
Οργώνω                 plough, till                                       орам                 орати, копати 
Ορειβασία              mountaineering, climbing                планинарење   планинарење 
Ορειβάτης              mountaineer, climber                      планинар           планинар 
Ορειβάτης, αλπινιστής mountaineer, climber               алпинист             алпиниста 
Ορειβατικός           mountaineering                               планинарски       планинарски 
Ορεινός                  mountainous                                   планински           планински 
Ορείχαλκος            brass, bronze                                  бронза                бронза 
Όρεξη                     appetite                                          апетит                 апетит 



206 

 

Ορεκτικό               appetitive                                         предјадење        предјело, апетитив 
Ορεκτικό, απεριτίφ     aperitif, aperitive                        аперитив             аперитив 
Ορθά, ορθώς          rightly, correctly                             право                  управно 
Όρθιος                    stand-up, straight, upright, up        исправен, прав    усправан 
Ορθογραφία           orthography, correct spelling         правопис       правопис, ортографија 
Ορθογραφικός       orthographic, spelling                 правописен    правописни, ортографин 
Ορθογραφώ          spell correctly                           пишувам правописно   пишати исправно 
Ορθογώνιο          rectangle                                            правоаголник      правоугаоник 
Ορθογώνιος        rectangular, right-angled                    правоаголен        правоугли 
Ορθοδοξία              orthodoxy                                        православие       православие 
Ορθόδοξος             orthodox                                          православен      православен 
Ορθολογικός          rational                                             рационален        рационалан 
Ορθολογισμός        rationalism                                      рационализам    рационалност 
Ορθολογιστής        rationalisτ                                        рационалист        рационалиста 
Ορθοπεδεία (ορθοπεδική) orthopaedics                       ортопедија           ортопедија 
Ορθοπεδικός (επίθ.) orthopaedic                                  ортопетски           ортопедски 
Ορθοπεδικός         orthopaedist, orthopaedist                ортопед               ортопед 
Ορθός                    right, proper, correct, wise, sound   исправен              усправан 
Ορθός                    right, proper, correct, wise, sound   прав                      прави, тачан 
Ορθότητα              rightness, correctness, accuracy     правилност   исправност, тачност 
Ορθώνω                erect, raise, lift, hold/stand up         се исправам           усправити се 
Ορίζοντας              horizon, skyline                                хоризонт                хоризонт 
Οριζόντιος              horizontal                                        хоризонтален       хоризонталан 
Οριζοντίωση          lying down                                       хоризонталност     хоризонталност 
Ορίζω                    appoint, fix, arrange, determine      определувам     опредити, наредити 
Όριο                       boundary, frontier, border               граница                  граница 
Όριο                       limit, bound, limitation                     лимит                     лимит 
Oριοθετώ              set a limit to                              поставувам граница     означити границу 
Ορισμός                 definition, determination                 определување       одређивање 
Οριστικός, τελικός  definitive                                         дефинитивен          дефинитиван            
Ορκίζω                   put sb on/under oath                       се заколнувам      заклети 
Ορκισμός (όρκιση) swearing, oathtaking                        заколнување        заклетва 
Όρκος                    oath, vow, pledge                              заклетва, клетва     заклетва 
Ορμέμφυτο, ένστικτο  instinct                                        инстинкт                 инстинкт, нагон 
Ορμέμφυτος          instinctive, impulsive                        инстинктивен        инстинктиван 
Ορμέμφυτος          instinctive, impulsive                       инстинктивен        хагонски, спонтан  
Ορμήνεια, συμβουλή  advise, counsel                          упатство                упутство 
Ορμήνεια, συμβουλή  advise, counsel                           совет                     савет 
Ορμηνεύω, συμβουλεύω  advice                                   советувам            саветовати  
Ορμητικός, θυελλώδης  dashing, impetuous                 бурен                    буран 
Ορμητικότητα, επιδίωξη dash, impetuosity                    стремеж                стремљење 
Ορμόνη                   hormone                                         хормон                 хормон 
Όρμος                     bay, bight                                        залив                     залив 
Όρνεο                    bird of prey, vulture                  птица грабвливка     птица грабвљивица 
Όρνεο                     bird of prey, vulture                         птица грабвливка    грабвљивац 
Όρνιθα                   hen, fowl                                          кокошка                 кокошка 
Ορνιθολογία          ornithology                                       орнитологија         орнитологија 
Ορνιθώνας            hencoop, hen-house, hen-roost       кокошарник           кокошињац 
Ορολογία               terminology, nomenclature             терминологија     терминологија 
Όρος (βουνό)         mount                                              планина              планина, гора 
Όρος, ο                  condition, term, provision                услов                    услов 
Όρος                    term                                                  термин                 термин 
Ορός (Ιατρική)    serum                                                серум                   серум 
Οροσειρά            mountain chain, range                      планински венец  планински венац 
Οροφή                   ceiling, roof                                      таван                    таван 
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Ορτανσία               hydrangea                                       хортензија           хортензија 
Όρυγμα              trench, ditch, pit                                  јама, бразда         јама 
Ορυζώνας         rice-field, paddy-field                          оризово поле       плантажа риже 
Ορυκτό                mineral                                              минерал               минерал  
Ορυκτολογία         mineralogy                                       минерологија       минерологија 
Ορυκτολογικός      mineralogical                                    минералошки     минерални 
Ορυκτός                 mineral                                            минерален         минерал, руда 
Ορυχείο                  mine                                                рудник                рудник, рудокоп 
Ορφάνεια              orphanhood                                      сираштво           сиротиња 
Ορφανός               orphan                                              сирак                  сиротан 
Ορχήστρα             orchestra, band                                 оркестар              оркестар 
Όσιος                     holy, sacred                                     свет, осветен      свети 
Οσμή                     smell                                                 миризба              мирис 
Όσο                       as long as, by the time, till, untill      колку                   колико 
Όσο                       as long as, by the time, till, untill       доколку              толико 
Όσος                      as much/many as                            толку, којшто     толики 
Οσφραίνομαι         smell, sniff at                                    мирисам             мирисати 
Οσφυαλγία            lumbago, backache                         лумбаго              лумбаго 
Όταν                      when, while                                      кога                     кад 
Ουδέ, ούτε            neither, nor, not even                       ниту                     нити 
Ουδείς                    a, any, anybody, anyone                 никој                   нико 
Ουδέποτε              never                                                никогаш               никад 
Ουδέτερος            neutral                                              неутрален            неутралан 
Ουδετερότητα       neutrality                                          неутралност       неутралност 
Ουδετερώνω         neutralize                                        неутрализирам    неутралисати 
Ουδετέρωση       neutralization                                     неутрализација    неутрализање 
Ουλαμός, διμοιρία  platoon                                            вод                       вод 
Ουλή                     scar, cicatrice                                   белег                     белег 
Ουλίτις               ulitis, gingivitis                             воспаление на непцата   упала десни 
Ουμανισμός, ανθρωπισμός humanism                          хуманизам           хуманизам 
Ουμανιστής, ανθρωπιστής  humanist                             хуманист            хуманиста 
Ουράνιος, oυρανής  celestial, heavenly                          небесен             небески 
Ουρανίσκος          palate                                                 меко непце         непце 
Ουρανός               sky                                                     небо                     небо 
Ούρηση                 urination, pissing                               мокрење, уринирање  мокрење 
Ουρλιάζω              howl, scream, yell, roar, shriek         урлам                    урлати 
Ουρλιάζω              howl, scream, yell, roar, shriek         викам                    викати, вриштати 
Ούρλιαγμα, ουρλιαχτό howling, screaming, yelling       урлање                 урлање 
Ούρλιαγμα, ουρλιαχτό howling, screaming, roaring       викање                  вриштање 
Ούρο                    urine                                                   моч, урина            мокраћа 
Ουρολογία            urology                                               урологија              урологија 
Ουδέποτε              never                                                 никогаш                никад 
Ουσία                    substance, matter                             суштина                суштина, ствар 
Ουσιώδης              substantial, essential, vital                суштествен          суштински, битан 
Ούτε                      neither, nor                                        ниту                      нити 
Ούτε .. ούτε           neither.. nor                                       ниту ... ниту           нити…нити 
Ουτοπία                utopia                                                 утопија                 утопиа 
Ουτοπικός             utopian                                              утописки              утопијски 
Ουτοπιστής           utopian, visionary                               утопист                утописта 
Οφειλέτης             debtor                                                  должник              дужник 
Οφειλή                  debt, sum due                                     долг                     дуг 
Οφείλω              owe, be in debt                                     должам                   дуговати 
Όφελος                 profit, benefit, interest, use                 корист                   корист 
Οφθαλμιατρείο  eye-clinic, eye-hospital                         очна болница        очна амбуланта 
Οφθαλμίατρος     eye-specialist, oculist                           очен лекар            очни лекар 



208 

 

Οφθαλμός            eye                                                      око                        око 
Όχημα                  vehicle, conveyance                            возило                  возило, кола 
Όχθη, ύψωμα   edge, bank,shore, side                           брег                       брег 
Όχι                        no, not                                                 не                         не 
Οχιά (έχιδνα)       adder, viper                                          ехидна, змија       змија 
Οχληρός               troublesome, bothersome, annoying   досаден            досадан 
Οχύρωμα              fortification                                           утврда               утврђење 
Οχυρώνω              fortify                                                   утврдувам          утврдити 
Όψη, πρόσωπο   appearance, face, complexion              лице                  лице 
Όψη, πρόσοψη    face                                                       фасада             фасада 
Παγερός                freezing, icy, ice-cold, blacial              леден                 леден 
Παγερός             freezing, icy, ice-cold, blacial                 студен               смрзнут 
Παγετός, παγωνιά  rost                                                     студ                    студ 
Παγετός                rost                                                       мраз                   мраз 
Παγετώνας           glacier                                                  ледник                ледник, глечер 
Παγιδεύω            trap, entrap, ensnare                            измамувам         правити земку 
Παγιδεύω (στο κυνήγι) trap, entrap, ensnare                    уловувам            уловити 
Πάγιος, σταθερός  steady, standing, fixed, settled           стабилен             стабилан 
Πάγιος                 steady, standing, fixed, settled             издржлив              одређен 
Πάγιος, συμπαγής, σκληρός  steady, standing, fixed       тврд                     тврд 
Παγιότητα, στερεότητα   stabilization, consolidation        тврдост                тврдоћа         
Πάγκος                 bench, seat, counter                            клупа                    клупа 
Πάγκος καταστήματος   bench, seat                                тезга                     тезга 
Παγκόσμιος          universal, worldwide, global                световен             светски 
Παγόβουνο           iceberg                                                ајсберг                 ледени брег 
Παγόβουνο           iceberg                                                ледена планина   ледени брег 
Παγοδρομία                                                                    лизгање                  клизање на кеду 
Παγοθραυστικό                                                             брод мразокршач   брод ледоломац 
Παγοπέδιλο                                                                     лизгалки                клизаљка 
Πάγωμα              freeze                                                   замрзнување       замрзавање 
Παγωμένος                                                                      замрзнат             смрзнут, слеђен 
Παγώνι                 peacock                                              паун                     паун 
Παγωνιά              freeze, frost                                          голомразица          мраз    
Παγώνω                freeze                                                 замрзнувам       замрзнути 
Παγωτό                 icecream                                            сладолед           сладолед 
Παζάρι                   market                                               пазар                  вашар 
Παθαίνω (πάσχω)  suffer, ail                                          патам                   патити  
Πάθημα, συμφορά  mishap, misfortune, suffering          беда                   беда 
Παθητικό, παθητ. φωνή   passive                                   пасив                  пасив 
Παθητικός              passive                                              пасивен             пасиван 
Παθητικός             passive                                               патетичен          патетичан 
Παθητικός, απόλυτος passive                                         безусловен        безуслован  
Παθητικότητα         passive                                             пасивност           пасивност 
Παθολογία             pathology                                          патологија           патологија 
Παθολογικός          pathological, morbid                         патолошки          патолошки 
Παθολόγος            pathologist                                         патолог                патолог 
Παθολόγος           pathologist                                         интернист         интернист 
Πάθος                    passion (for), mania, obsessio          страст, страдање     страст, жеља 
Πάθος, αποστροφή mania, obsession                            омраза               омраженост 
Πάθος, αρρώστεια  illness                                               болест                болест 
Παιγνίδι                  toy, play, game                                  играчка              играчка, игра 
Παιδαγωγική         pedagogy                                           педагогија          педагогија 
Παιδαγωγός          pedagogue, pedagogist, educator     педагог              педагог, васпитач 
Παιδεύω (εκπαιδεύω)  train, educate                              учам                   учити, поучити 
Παιδεύω, εκπαιδεύω  bring up, train, educate                 образувам          образовати 
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Παιδί, τέκνο           child, kid                                              дете                   дете 
Παιδί, τέκνο          child, kid                                              чедо                   чедо 
Παιδιά                  children                                              деца                    деца 
Παιδίατρος              pediatrician                                      педијатар           педијатар 
Παιδικός, παιδιάστικος childish, infant, infantile             детски                 дечији 
Παίζω                       play, sport                                      играм                  играти се 
Παίκτης                   player                                              играч                   играч 
Παίξιμο                   playing                                              играње               играње, игра  
Παίρνω, λαμβάνω  receive, take, get, obtain                 земам                 узети 
Παίρνω, λαμβάνω  receive, take, get, obtain                 добивам             добити 
Παιχνίδι                  play, playing                                     игра                    игра  
Παιχνίδι παιδικό   toy, plaything                                     играчка               играчка 
Πακέτο                    package                                           пакет                 пакет 
Παλαβομάρα, ανοησία  lunacy, madness                      лудост                лудост 
Παλαίμαχος            veteran, old-timer                             ветеран             ветеран 
Παλαιοντολογία      palaeontology                                  палеонтологија   палеонтологија 
Παλαιοντολόγος     palaeontologist                                 палеонтолог     палеонтолог 
Παλαιοπώλης      secondhand dealer, scavenger          антиквар            антиквар 
Παλαιός, γέρος     old, long-standing                             стар                    стар, старински 
Παλαιός, αρχαίος ancient, old, long-standing                 древен               древан 
Παλαιστής, μαχητής   wrestler, fighter                            борач                   борац 
Παλαιώνω, γερνώ   wear out, become old/shabby       остарувам           остарнти 
Παλάμη                   palm                                                 дланка               длан 
Παλάτι                     palace                                              палата               палата 
Παλάτι                     palace                                              дворец              царски двор 
Παλεύω                   fight, struggle, wrestle, battle           се борам            борити се 
Πάλη                       fight, struggle                                    борба                борба, рвање 
Παλιάτσος              clown, buffoon, fool                            кловн                кловн 
Παλινόρθωση        restoration                                          обнова              обнова 
Παλληκάρι, ήρωας   brave man                                       јунак                    јунак 
Παλληκαριά, τόλμη, θάρρος  bravery, gallantry              смелост             смелост 
Παλληκαρίσιος, γενναίος stout-hearted, spirited, plucky  храбар                храбар 
Παλίρροια, εισροή  tide                                                    прилив                прилив 
Παλμός                  vibration                                             тресење             треперање 
Παλμός                  pulse                                                  пулс                    пулсирање 
Παλμός, δόνηση  vibration, pulse                                     вибрирање         вибрација 
Παλούκι                 stake, former                                      стап                   стуб 
Παμπάλαιος          immemorial, ancient,antiquated         престар              престар, прастар 
Πάμπλουτος           immensely rich                                  пребогат            пребогат, богаташ 
Παν                         erything, all, anything, all the world   свет, вселена   све 
Παναγία, Θεοτόκος  Virgin Mary, Our Lady                    Богородица         Богородица 
Πανάδα                                                                            пега                     пега, младеж 
Πανάρετος, ελεήμων virtuous, chaste, rigteous             добротворен         добротворан  
Πανεπιστημιακός   university                                          универзитетски    универзитетски 
Πανεπιστήμιο         university                                         универзитет           универзитет 
Πανηγύρι               festival, feast, festivity                      пазар, панаѓир        вашар 
Πανηγυρίζω         celebrate, fete                                     празнувам               празновати 
Πανθεϊσμός            pantheism                                         пантеизам            пантеизам 
Πάνθηρας              panther                                              пантера                пантер 
Πανί                       cloth, fabric, material                         плац                      платно 
Πανικός                  panic, scare                                      паника                   паника 
Πανίσχυρος           all powerful, mighty                           семоќен                 свемоћан 
Πάνοπλος                                                                       потполно вооружан     наоружан 
Πανόραμα             panorama                                           панорама             панорама 
Πανουργία, γρηγοράδα archness, cunning, ryse, slyness  итроштина          хитрост 
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Πανούργος, σβέλτος cunning, wily, crafty, artful            итар                         хитар 
Πανούκλα              pest, pestilence, plague                     чума                      куга 
Πανταλόνι              pair of trousers, pants                      панталони             панталоне 
Παντζάρι                beetroot, beet                                   цвекло                  цвекла 
Παντογνώστης      omniscient                                        сезнајко                 свезнајући 
Παντοδύναμος      all powerful, mighty                          семоќен                  свемоћан 
Παντομίμα              pantomime, dumb show                   пантомима            пантомима 
Παντοτινός             everlasting, eternal, perpetual         вечен, постојан     вечит, сталан 
Παντού                 everywhere, all over/about               насекаде                 свугде 
Παντόφλα              slipper                                              папуча, пантофла   папуча 
Παντοχή, προσδοκία, ελπίδα expectation, hope           очекување              очекивање 
Παντρειά, γάμος γαμπρού  marriage, wedding            женидба                  женитба 
Παντρεύω (για άνδρα) marry (to/off), wed                   оженувам               оженити 
Παντρεύω (για άνδρα) marry (to/off), wed                    женам                     женити 
Πανύψηλος            very tall/high, towering                    многу висок            висок 
Πάνω                    up, upstairs, on, over                        горе                         горе 
Παξιμάδι                 rusk                                                    двопек                 двопек 
Παπαγαλίζω          parrot                      зборувам како папагал    поњављати као папагај 
Παπαγάλος            parrot                                                   папагал             папагај 
Παπαδιά                 priest's wife                                        попадија, жена на поп   попадија 
Παπάκι                   duckling                                               патче                   паткица 
Πάπας                    Pope, Holy Father                               Папа                     Папа 
Παπάς                    priest, parson                                      поп                        поп  
Πάπια                     duck                                                    патка                    патка 
Πάπλωμα              quilt                                                      јорган                    јорган 
Παπούτσι              shoe, boot                                           чевел, обувка      ципела         
Παππούς               grandfather                                         дедо                     деда, предак 
Πάπυρος               papyrus                                               папирус                папирус, папир 
Παραβάν              screen                                                  параван               параван 
Παράβαση            violation, breach, offence                    престап              преступ, прекршај 
Παράβαση, παραβίαση violation, breach, offence          нарушување           нарушавање 
Παραβάτης                                                                    сторител на прекршок  прекршитељ 
Παραβγάζω         put out too far, overproduce                произведувам      произвести 
Παραβιάζω, παραβαίνω  violate, intrude                         нарушувам           нарушавати 
Παραβιάζω, παραβαίνω  violate, intrude                        нарушувам            нарушити 
Παραβολή (σύγκριση) comparison                                  споредување        упоређивање 
Παραβολή (Μαθημ.), σύγκριση parabola                        парабола                парабола 
Παραγγέλλω        send word/message, inform               порачувам              поручити 
Παραγγέλλω        send word/message, inform                наредувам            наручити  
Παραγγελία                                                                       порачка                поруџбина 
Παραγγελία                                                                       наредба               наруџбина 
Παράγγελμα         order, command                                   наредба              наређење 
Παραγεμίζω           stuff                                                    преполнувам       препунити 
Παραγέμισμα        stuffing                                                преполнување      препуњење 
Παραγίνομαι          be over ripe, grow too+adj                 претерувам           претерати 
Παράγοντας         factor                                                    фактор                 фактор 
Παράγραφος        paragraph                                            параграф             параграф 
Παράγω                produce, generate, turn out                произведувам      производити 
Παραγωγή            production, produce, growth              производство       производња 
Παραγωγή           production, produce, growth               продукција            продукција 
Παραγωγικός       productive, generating                        продуктивен         продуктиван 
Παραγωγικός       productive, generating                        производствен     продуктиван 
Παραγωγικότητα  productivity                                         продуктивност      продуктивност 
Παραγωγός          producer                                             производител       произвођач 
Παράδειγμα          example, model, pattern                     пример                 пример 
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Παράδειγμα, υπόδειγμα example, model, pattern          образец                образац 
Παραδειγματικός  paradigmatic                                       примерен             примеран 
Παράδεισος          paradise, heaven                               рај                         рај 
Παραδεκτός          acceptable                                        приемлив              прихватљив 
Παραδεκτός          acceptable                                        приемлив              прихваћен 
Παραδεκτός, επιτρεπτός acceptable, admissible          допустлив             допустљив 
Παραδέχομαι, ομολογώ  admit                                       признавам            признати 
Παραδέχομαι, δέχομαι  admit                                         примам                 примати 
Παραδέχομαι, ομολογώ  admit                                       признавам             признавати  
Παραδέχομαι, ομολογώ  admit                                      признавам             признати  
Παραδίνομαι          be handed down, surrender              се предавам         предати се 
Παραδίνω              deliver up, give in/up/over                 предавам             предати 
Παραδίνω              turn in/over, give in/up/over               врачувам              подучавати 
Παράδοξο             paradox                                              парадокс               парадокс 
Παράδοξος           paradox, extravagant                          парадоксален     парадоксалан 
Παράδοξος, παράξενος  paradox, extravagant              чуден                     чудан 
Παράδοση υπό όρους  capitulation, surrender             капитулација        капитулација 
Παράδοση            delivery                                             предавање          предавање 
Παραδουλεύτρα   charwoman                                      слугинка               служавка 
Παραδουλεύτρα   charwoman                                      слугинка               слушкиња 
Παραδοχή, αποδοχή  acceptance                                примање               примање 
Παραθερίζω          spend/pass the summer                  летувам                летовати 
Παράθυρο             window                                            прозорец              прозор 
Παραθυρόφυλλο  shutter                                              капак за прозорец   прозорско крило 
Παραίνεση            admonition, precept                         совет                    савет 
Παραίνεση           precept, admonition                           убедување          убеђивање 
Παραίσθηση          delusion, hallucination                      халуцинација       халуцинација 
Παραίσθηση          delusion, hallucination, illusion         илузија                илузија 
Παραίτηση             resignation, abandonment               оставка                 оставка 
Παραίτηση            abdication                                        абдикација           абдикација 
Παραιτώ                 leave, let, abandon, drop off            оставам              оставити 
Παραιτώ, αφήνω, εγκαταλείπω  let, quit, abandon       напуштам           напустити  
Παρακαλώ             ask, beg, request                             молам                  молити 
Παρακάνω, σκληραίνω   overdo, go too far                 прекалувам         прекалити            
Παρακαταθήκη, απόθεμα   stock, supply, consignment  резерва            резерва 
Παρακαταθήκη     stock, supply, consignment              депозит               депозит 
Παρακάτω             below                                                под                      испод 
Παρακείμενος, άμεσος  adjoining, neighbouring           непосреден         непосредан 
Παρακίνηση         inducement                                       подбуцнување   подстицање 
Παρακινώ            prompt, instigate, induce                   поттикнувам        подстицати  
Παρακινώ            prompt, instigate, induce                   подбуцнувам       подстаћи  
Παράκληση           request, entreaty, prayer                   молба                  молба 
Παρακλητικός       beseeching, imploring, entreating     молбен                 молбени 
Παρακμάζω          decline, decay, be on the decline      пропаѓам             пропадати 
Παρακμή             decadence                                          декаденција       декаденција 
Παρακολουθώ      stalk, monitor, keep an eye on          следам                следити, пратити 
Παρακολουθώ   stalk, monitor, keep an eye on             проследувам      следити 
Παρακράτηση      deduction, retaining                            задржување        задржвање 
Παρακρατώ          deduct, retain                                    задржувам           задржати 
Παραλαβή            collection, receipt, taking over           примање             примање 
Παραλαμβάνω      collect, receive, take over                примам                 примити 
Παραλαμβάνω      collect, receive, take over                  добивам               добити 
Παραλείπω           drop, omit, skip, cut out                     попуштам              пропуштати 
Παραλείπω           drop, omit, skip, cut out                      испуштам             испустити 
Παραλείπω           drop, omit, skip, cut out                     испуштам              испуштати 
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Παράλειψη         missing out, omission, leaving out       пропуштање          пропуштање  
Παραλήγουσα     pelultimate syllable                     претпоследен слог   претпоследњи слог 
Παραλήπτης         receiver, addressee                           приемач                прималац 
Παραλήρημα        delirium, brain fever, frenzy               делириум              делиријум 
Παραλής               moneybags, well-heeled                    богатник               богат, имућан 
Παραλίγο              almost, nearly, narrowly                    блиску                   близу 
Παραλλαγή          variant, variation                                 варијанта             варијанта 
Παραλληλίζω      draw a parallel between, compare to   споредувам        упоредити 
Παραλληλισμός    parallelism, comparison, parallel       паралезирам      паралелност 
Παράλληλος         parallel (to/with)                                паралела              паралелан 
Παραλογισμός, ανοησία  illogicality, absurdity, raving  апсурд, апсурдност  апсурдност   
Παράλογα, ανόητα  absurdly                                        апсурдно                апсурдно 
Παράλογος           illogical, irrational, absurd                нелогичен              нелогичан 
Παράλογος           illogical, irrational, absurd                непромислен          непромисљен 
Παράλογος, ανόητος   absurd, preposterous              апсурден                апсурдан 
Παράλυση            paralysis, palsy, stroke                     парализа                парализа 
Παράλυτος (επίθ.) paralytic                                         паралитичен         паралитичан 
Παράλυτος           paralytic                                           парализиран        парализован 
Παραμάνα             nanny, nurse                                  доилка                   дадиља 
Παραμεθόριος      border, frontier                                граница                   граничан 
Παραμελώ           neglect, remiss                                пренебрегнувам    пренебрегнути 
Παραμελώ, αμελώ neglect, remiss                             изоставам              изоставити 
Παραμένω             remain, rest, stand, stay                останувам              остати 
Παράμερος           out of the way, secluded                  оддалечен            одаљен 
Παράμερος, απομομωμένος  out of the way, secluded   осамен                осамљен 
Παραμικρός        slightest, faintest, least                    незначителен         незначајан 
Παραμικρός, μηδαμινός slightest, faintest, least        ништожен               ништаван 
Παραμικρός, ο μικρότερος slightest, faintest, least    најмал                      најмањи 
Παραμονεύω       lurk, ambush, skulk                        чекам (во заседа)   чекати, сачекати 
Παραμονή            eve                                                 предвечерие         дан пре 
Παραμορφωμένος  deformed                                    деформиран          деформисан 
Παραμορφωμένος  deformed                                    деформирани        унакажен  
Παραμορφώνω    deform, deface, disfigure               деформирам        деформисати 
Παραμόρφωση    deformation, disfigurement             деформирање      деформација 
Παραμυθία, παρηγοριά  comfort, solace                    утеха                     утеха 
Παρανόηση          misunderstanding                           недоразбирање    неспоразум 
Παρανόμι, μάλωμα, παράνομα  illegally                     прекор                    прекорачење 
Παρανομία          illegality, illegitimacy                        беззаконие       безакоње, илегалност 
Παρανομία           illegality, lawlessness                     беззаконие            незаконитост  
Παράνομος           illegal, unlawful, illegitimate            незаконски            незаконит 
Παρανομώ          go against/break the law               прекршувам закон   чинити незаконски 
Παράξενος           strange. odd, peculiar, eccentric     чуден                    чудан 
Παραξηλώνω        overdo, go too far                           претерувам          претеривати 
Παραπανίσιος, περιττός extra, superfluous, excess    излишен               излишан 
Παραπάνω           more, over, excess                          повеќе                   више 
Παραπέτασμα       curtain, screen                                завеса                   завеса 
Παραπέφτω, καταρρέω be accident-prone, be mislaid  пропаѓам             пропадати 
Παραπλανώ, ξεφυλλίζω mislead, deceive                  прелистувам         прелиставати 
Παραπλανώ, ξεφυλλίζω mislead, deceive                  прелистувам         прелистати 
Παραπληρωματικός   supplementary                           дополнителен        допунски  
Παραπλήσιος, ανάλογος approximate, somewhat similar  подобен           подобан 
Παραποίηση          falsification, forging, forgery            фалсификување   фалсификат 
Παραποιώ              falsify, forge, counterfeit                  фалсификувам    фалсификовати 
Παραπονούμαι       complain, moan, whine                    се жалам              жалити се 
Παραπόταμος        tributary, confluent                           притока                 приток 
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Παράπτωμα           offence, misdeed, breach                грешка                   грешка 
Παράρτημα            annex, addition, appendix                додаток                 додатак, огранак 
Παράρτημα, συμπλήρωμα annex, addition, appendix   прилог                   прилог  
Παρασέρνω         take off, carry away, mislead             поведувам             одвући 
Παρασημοφορία    decoration                                         одликување         одликовање 
Παρασημοφορώ     decorate, invest with an order         се одликувам       одликовати 
Παρασιτισμός         parasitism                                        паразитизам         паразитирање  
Παράσιτο               parasite, pest                                    паразит                паразит 
Παρασκευάζω, παράγω compound, prepare              произведувам        произвести 
Παρασκευή            Friday                                                Петок                    Петак 
Παρασταίνω, παριστάνω  act, depict, repre           претставувам слика   представљати 
Παρασταίνω, περιγράφω  act, depict, repre                  опишувам              описивати 
Παρασταίνω, περιγράφω  act, depict, repre                   опишувам             описати 
Παράσταση           representation                                   претставување   представа 
Παραστάτης         advocate, aid, attendant                     помошник            помоћник 
Παραστάτης         advocate, aid, attendant                     асистент              асистент 
Παραστατικός       representative, vivid                         описен, сликовит    описан 
Παραστέκω           stand by, stick to, help, attend          помагам                помагати 
Παραστέκω           stand by, stick to, help, attend          поддржувам         подржавати 
Παράταξη              line, line up                                       ред                        ред 
Παράταξη              array, disposition, order, line             строј                    (боен) строј 
Παράταση             extension, prolongation                    продолжување    продужење 
Παρατείνω             extent, prolong, lengthen                  продолжувам     продужити 
Παρατήρηση, σημείωση  observation, remark, note     забелешка            забелешка 
Παραφέρνω, μοιάζω  liken                                            личам                     личити 
Παραφίνη              paraffin                                              парафин              парафин 
Παράφορος           impetuous, fiery, wild                       страстен                 страстан 
Παράφορος           impetuous, fiery, wild                       страстен                страствен 
Παραφορτώνω     overload, overburden                       претоварам           претоварити 
Παραφράζω          paraphrase                                       парафразирам     парафразирати 
Παράφραση         paraphrase                                         парафраза           парафраза 
Παράφρονας        madman                                            луд човек              луд          
Παραφωνάζω       shout too loud                                   викам                     викати 
Παραφωνία           dissonance, discord                         дисонанта             дисонанца 
Παραχαράκτης    falsifier, forger, counterfeiter              фалсификатор    фалсификатор 
Παράχωμα, ταφή   burial                                                закопување         закопавање 
Παραχώνω           bury, cover/fill with earth                   закопувам           закопати 
Παραχώνω            bury, cover/fill with earth                  заривам               прекрити земљом 
Παραχώρηση      concession                                         концесија             концесија  
Παραχώρηση        assignment, concession, grant         препуштање        попуштање 
Παραχώρηση         assignment, concession, grant        отстапување        допуштање 
Παραχωρώ          assign, allot, cede, concede               отстапувам         уступити  
Παραχωρώ          assign, allot, cede, concede               отстапувам         допустити  
Παρδαλός              motley, dappled, variegated              шарен постер    шарен 
Παρέα                    company, society, companionship   друштво              друштво 
Παρείσακτος       intruder, interloper                               наметнат            наметљив 
Παρεκκλίνω           deviate, swerve, depart                    скршувам           скренуити 
Παρέκκλιση, λοξοδρόμηση  aberration                          аберација            аберација 
Παρέλαση            parade                                               дефилирање        дефиловање  
Παρέλαση            parade                                               дефилирање        дефиле   
Παρελαύνω           parade, march past                          парадирам            парадирати 
Παρέμβαση           intervention, interference                 мешање                 мешање 
Παρεμποδίζω        hinder, obstruct, embarrass             прчам, сопнувам    спречити 
Παρεμποδίζω      hinder, obstruct, embarrass              запирам                 зауставити 
Παρεμποδίζω      hinder, obstruct, embarrass              запирам                 задржати 
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Παρεξήγηση, διαστρέβλωση misunderstanding           изопачување          изопаченост 
Παρεξηγώ, διαστρεβλώνω misunderstand, misinterpret  изопачувам       изопачити 
Παρερμηνεία         misapprehension                 погрешно толкување    погрешно тумачење 
Παρέχω, προμηθεύω deliver, transport, give in            доставувам          дати, давати 
Παρέχω, προμηθεύω deliver, transport, give over        набавувам           снабдети    
Παρηγορητής        comforter                                          утешител             утешитељ 
Παρηγοριά, παραμυθία comfort, consolation, solace    утеха                    утеха 
Παρήγορος           comforting, consoling                       утешен                   утешан 
Παρηγορώ            comfort, console, solace                  утешувам              утешити 
Παρηγορώ            comfort, console, solace                  утешувам              тешити 
Παρηκμασμένος     decadent                                       декадентен             декадентан 
Παρηκμασμένος     decadent                                        декадентен            декадент 
Παρθεναγωγείο   girls’ school                             училиште за девојчиња   девојачка школа  
Παρθενία             virginity, maidenhead, chastity         девственост         девичанство 
Παρθένος              virgin, maiden                                  девица                  девица 
Παρίσταμαι           be present (at), attend                     присуствувам       присуствовати 
Παριστάνω, περιγράφω  depict, play                           опишувам              описати  
Παριστάνω, εκφράζω  depict, represent                      изразувам              изразити 
Παρκάρω              park                                                  паркирам              паркирати 
Παρκέ                    parquet, flooring                              паркет                    паркет 
Πάρκο                    park, public gardens                       парк                       парк 
Παροικία                colony, community                          колонија                колонија 
Παρόμοιος, κατάλληλος  congener, similar, akin          подобен                  подобан 
Παροξύνω            exasperate, aggravate, inflame        раздразнувам        наздражити 
Παροξυσμός          paroxysm, fit, spasm                        раздразнување     наздраживање 
Παροπλίζω            demilitarize, dismandle                    разоружувам         разоружати 
Παροπλισμός        laying up                                           разоружување      разоружање 
Παροργίζω, ερεθίζω  irritate, anger                                раздразнувам      раздражити 
Παροργίζω, θυμώνω κάποιον irritate, infuriate             разгневувам          разгнјевити 
Παροργισμός, ερεθισμός                                               раздразнување     раздраженост 
Παρότρυνση, κίνητρο  exhortation, urging                     побуда                    побуда 
Παρότρυνση, ενθάρυνση exhortation, egging on          поттик                     подстрек 
Παροτρύνω          encourage, exhort, impel                  побудувам              подстаћи 
Παρουσία              presence, attendance                       присуство              присуство 
Παρουσιάζω         present, introduce                             претставувам         представити 
Παρουσιάζω         present, introduce                             запознавам           показати 
Παρουσίαση          presentation, showing                     претставување       представљање 
Παρουσιαστικό     appearance, advent                         појава                     појава 
Παροχή                 supply, laying on, flow                      давање                  давање 
Παροχή                  supply, laying on, flow                    отпуштање             снабдевање 
Πάρσιμο                 taking, receiving                            земање, преземање   узимање 
Παρτίδα                lot, portion, part, batch                     партија                  партија 
Παρωδία               parody, caricature, burlesque          пародија                 пародија 
Παρωτίτιδα           parotitis, mumps                               заушки                  заушке 
Πασαλείφω           smear, daub, coat, grease               замачкувам           замазати, мазати 
Πασίγνωστος      well-known, noted, renowned            општопознат         познат, чувен 
Πασπαλίζω            sprinkle, powder, frost                    посипувам             посути 
Πασπαλίζω            sprinkle, powder, frost                    посипувам             попрскати 
Πάσσαλος             stake, beanpole, pole                      столб                     стуб 
Πάστα, ζυμαρικά  pasta                                                паста                      паста 
Παστεριώνω         pasteurize                                        пастеризирам        пастеризоват 
Παστερίωση         pasteurization                                   пастеризација       пастеризација 
Παστός                  salted                                              осолен                    усољен 
Παστός                  salted                                              солен                      слан 
Παστουρμάς         seasoned/cured beef meat             пастрма                  пастрма  
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Παστώνω             salt down, cure                                 засолувам             засолити 
Πάστρα, σχολαστικότητα  cleanliness, tidiness           педантност             педантерија 
Παστρεύω             clean up/out, exterminate               чистам, исчистувам  чистити 
Πάσχω, καταστρέφομαι  suffer, ail                              страдам                  страдати 
Πατάτα                  potato                                              компир                   кромпир 
Πατηκώνω, κτυπώ βαδίζοντας επί τόπου  ram, tamp down   тапкам      тапкати 
Πατηκώνω           ram, tamp down                                газам                       газити  
Πατηκώνω, μετατοπίζω  ram, tamp down                   смачкувам               смачи 
Πάτημα, κτύπημα από βάδισμα επί τόπου  trampling underfoot  тапкање   тапкање  
Πάτημα                  trampling underfoot                           газење                  гажење    
Πατητήρι                wine-press                                      преса (за вино)      преса 
Πατινάδα, νυκτερινή σερενάτα    serenade                 серенада                серенада 
Πάτος, πυθμένας   bottom                                             дно, подметка       дно 
Πατούσα               sole                                                  стапало                 табан 
Πατριά, φυλή        tribe                                                   племе, раса         племе, раса 
Πατριά                  clan, family, kin                                  род                       народ 
Πατριαρχείο           Patriarchate                                    патријаршија        патријаршија 
Πατριάρχης            Patriarch                                         патријар                патријарх 
Πατρίδα                country, fatherland,                          родина                  домовина 
Πατρίδα               country, homeland                            татковина              отацбина 
Πατριώτης, συμπατριώτης  co-patriot                           земјак, сожител    земљак 
Πατριώτης            patriot                                               патриот                 патриота 
Πατριωτικός           patriotic                                           патриотски           патриотски 
Πατριωτισμός         patriotism                                       патриотизам         патриотизам 
Πατροπαράδοτος   traditional, hereditary                     традиционален    традиционалан 
Πατσαβούρα        rag, cloth, swab                                партал, пачавра    крпа 
Πατώ                      step, tread, stamp                           газам                     газити 
Πάτωμα                  floor                                                 под                         под 
Πατώνω              floor                                                    поставувам под   подити 
Παχαίνω                thicken, fatten, get thick                  се дебелам           дебљати 
Παχαίνω                thicken, fatten, get thick                  се дебелам            удебљати 
Παύση                    pause                                              пауза                     пауза 
Παύση                   cessation, pause, stoppage            прекин                   прекид           
Πάχνη                   hoarfrost                                          слана                     слана, иње 
Παχύδερμος         thick-skinned                                     дебелокожец       дебелокожац                   
Πάχυνση                debuffing                                       дебагирање            дебљање 
Παχύς, παχουλός thick, fat                                            дебел                    дебељко 
Παχύς, παχουλός thick, fat                                            дебел                    дебео  
Παχυσαρκία, πάχος  obesity, corpulence, grease, fat   дебелина             дебљина 
Πάω, πηγαίνω    go, get on/along                                 одам                      водати 
Πεδίο, πεδιάδα     field, ground, sphere, plain               поле                     поље 
Πεδίο, πεδιάδα     field, ground, sphere, plain               рамнина               равнина 
Πέδιλο (σάνδαλον, σανδάλι) sandal, light shoe             сандала               сандала 
Πεζικό                   infantry, foot                                     пешадија             пешадија 
Πεζικός                 infantry                                             пешадиски           пешадијски 
Πεζογραφία          prose                                                проза                    проза 
Πεζογράφος         prose writer, novelist                         прозаист              прозни писац 
Πεζοδρόμιο           pavement                                         тротоар                тротоар 
Πεζοναύτης           marine                                              морнар                 морнар 
Πεζοπορία            walk, walking tour, hike                     одење                  нодание  
Πεζοπόρος           footman                                             пешак                  пешак 
Πεζοπορώ            walk, march, hike, go on foot            шетам                  пешечити 
Πεζοπορώ            walk, march, hike, go on foot            одам                     ходати 
Πεθαίνω                die                                                     умирам               умитати 
Πεθερά                  mother-in-law                                   свекрва                свекрва 
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Πεθερός               father in law                                       свекор                 свекар 
Πειθαρχία            discipline                                            дисциплина          дисциплина 
Πειθαρχικός         disciplinary                                        дисциплиниран     дисциплински 
Πειθαρχώ     discipline, teach sb discipline      дисциплиниран сум   бити дисциплинован   
Πείθω                   convince, persuade                          убедувам            убедити 
Πείνα                    hunger                                              глад                     глад 
Πειναλέος            hungry, ravenous                               гладен                гладан 
Πεινώ                   be hungry                                          гладен сум         бити гладан 
Πεινώ                   be hungry                                          гладувам            огладнети 
Πείραγμα, κρεμάστρα    teasing, annoyance               закачка               закачка 
Πείραγμα, μικρό άγκιστρο   annoyance                       закачка               закачаљка 
Πείραμα               experiment                                        експеримент       експеримент 
Πείραμα               experiment                                        опит                      опит 
Πειραματίζομαι     experiment                                експериментирам     експериментисати 
Πειραματικός       experimental                     експериментален, опитен    експериментални 
Πειραματισμός     experimentation                       експериментирање    експериментисање 
Πειρατεία             piracy                                               пиратство            пиратство 
Πειρατεία             piracy                                              пиратство             гусарство  
Πειρατής              pirate, buccaneer                            пират                    пират 
Πειρατικός           piratical                                             пиратски             пиратски            
Πείσμα                 spite, stubbornness, obstinacy        упорност              упорност 
Πείσμα                 spite, stubbornness, obstinacy         инает                   инат 
Πεισματάρης        mule                                                 инаетлив             инаџија 
Πεισματάρης        mule                                                упорен                 упоран 
Πεισματώνω        spite, become stubborn, sulk           заинатувам         заинатити се 
Πειστήριο             proof                                                доказ                   доказ 
Πειστικός              convincing                                       убедлив              убедљив 
Πειστικότητα        persuasiveness,  cogency               убедливост        убедљивост 
Πέλαγος               ocean                                              отворено море    море 
Πελατεία              clientele, custom, patronage           клиентела            клијентела 
Πελάτης               client, customer, buyer                    клиент                  клијент 
Πελεκάνος            pelican                                            пеликан              пеликан 
Πελέκι, τσεκούρι  axe                                                  секира                 секира 
Πελώριος             huge, enormous                              огромен              огроман 
Πέμπτη                 Thursday                                        Четврток            Четвртак 
Πέμπτος               fifth                                                  петти                  пети 
Πενήντα               fifty                                                  педесет              педесет 
Πένης                   poor, pauper, needy person           беден                  бедан 
Πενθώ                  mourn                                            жалам                 жалити 
Πενικιλλίνη           penicillin                                         пеницилин         пеницилин 
Πεντάγωνος        pentagonal                                      петоаголен          петокрак 
Πένταθλον           pentathlon                                      пентатлон           пентатлон 
Πεντακόσιοι, -α    five hundred                                   петстотини         петсто 
Πέντε                   five                                                  пет                      пет 
Πεντηκοστή         Pentecost, Whitsun                         Пентакост         Пентикост 
Πεπειραμένος      experienced, skilled                        искусен              искусан 
Πέπλο                  veil                                                  вел                     вео 
Πεποίθηση           conviction, belief, persuation          убедување        убеђење 
Πεπόνι                 melon                                              диња                 диња 
Πεπρωμένο         fate                                                  судбина             судбина 
Πεπτός (ψημένος) roasted, grilled                              печен, испечен      испечен 
Πέρα                    over                                                 оттаму                тамо   
Πέρασμα              pass                                                премин               прелаз 
Πέρασμα              pass                                               коридор              коридор 
Περαστικός          passing                                           преоден              пролазни 
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Περατώνω           complete                                        завршувам         завршити 
Περγαμηνή          parchment                                       пергамент          пергамент 
Πέρδικα                partridge                                         еребица             јаребица 
Περηφανεύομαι    take pride in, be proud of               се гордеам        гордити се 
Περηφάνεια          pride                                              гордост               гордост 
Περήφανος          proud                                              горд                    горд 
Περιαυτολογία     bragging, swaggering                     самофалење       хвалисање 
Περιβάλλον         surroundings, environment              средина              средина 
Περιβάλλον         surroundings, environment             опкружување     окружење 
Περιβάλλον         surroundings, environment             околина              околина 
Περιβάλλω, περικλείω  surround                              оградувам          оградити 
Περιβλέπω, καθρεφτίζομαι  I see around                 се огледувам     огледати се     
Περιβολάρης, κηπουρός  gardener                           градинар            градинар 
Περιβολή             dress(ing), clothes, attire               облека                одећа 
Περιβολή, στολή  dress(ing), clothes, attire               униформа           униформа 
Περιβόλι, κήπος  garden                                           градина                градина 
Περίβολος           surrounding wall, enclosure           ограден простор   ограђен простор 
Περιγιάλι             coast, seashore, beach                  морски брег        морска обала 
Περιγραφή          description, delineation                   опис                    опис 
Περιγραφικός      descriptive, narrative                      описен                 описан 
Περιγράφω          depict                                             опишувам           описивати, описати 
Περιεργάζομαι     examine                                        разгледувам         разглдати 
Περιέργεια          curiosity    inquisitineness              љубопитство        љубопитљивост 
Περίεργος           curious, inquisitive                          љубопитен           љубопитљив 
Περιεχόμενο        content(s)                                       содржина             садржај 
Περιέχω               contain, hold, include, comprise    содржам              садржати 
Περιζώνω, περικυκλώνω encircle, surround           опкружувам          окружити 
Περιηγητής          sightseer, tourist, traveller              турист                 турист 
Περιηγητής          sightseer, tourist, traveller              патник                 путник 
Περίθαλψη, προστασία   care, help, protection        закрила                закриље 
Περιλαμβάνω      contain, include, comprise              содржам             садржавати 
Περικάλυμμα       sheath, covering                             покривка             покривач 
Περικάλυμμα        sheath, covering                            покривка             покривање        
Περικαλύπτω       surround, enclose, encompass      покривам             покрити 
Περικαλύπτω       surround, encompass                    покривам             покривати 
Περικεφαλαία, κράνος στρατ/κό   helmet, casque    шлем                   шлем 
Περικυκλώνω, περικλείω  surround, encircle           опкружувам        опколити 
Περίληψη            synopsis                                           резиме               резиме, садржина 
Περίλυπος            sad, sorrowfull                                тажен                  тужан 
Περιμένω, προσμένω   await, wait for, expect            чекам                  чекати 
Περιμένω, προσμένω  await, expect, look for            очекувам            очекивати 
Περίμετρος         perimeter, circumference, periphery  опсег                  опсег 
Περίμετρος         perimeter, circumference, periphery  обод                   обем 
Περιοδεύω          tour, barnstorm, stump                     патувам              путовати 
Περιοδικός           periodical, recurrent                         периодичен        периодичан 
Περίοδος              period                                             период                период, доба 
Περιορίζω           confine, shut up in, limit                    ограничувам       ограничити 
Περιορισμένος    confined, restricted, limited              ограничен           ограничен 
Περιορισμός        confinement, limitation, restriction   ограничување    ограничење 
Περιουσία            property, possessions, estate          имот                    имовина 
Περιοχή               area, region, territory, district           област                област 
Περιοχή              area, region, territory, district             околност            околина 
Περιπαίζω         mock, scoff, laugh at, make fun of   исмејувам некого  исмејавати 
Περιπατητής       walker, stroller                                  пешак                  пешак  
Περιπατώ             walk, pace, tread, stride                 шетам                 шетати 
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Περιπέτεια           adventure, mishap                          перипетија          перипетија 
Περιπέτεια, τόλμημα   adventure, mishap                  авантура             авантура        
Περιπλάνηση, αλητεία  wandering, roaming, rambling  скитање          скитање 
Περιπλανιέμαι, αλητεύω    wander, ramble, roam    скитам                  скитати 
Περιπλέκω          complicate, bedevil                        заплеткувам        заплетати 
Περιπλέκω          complicate, bedevil                        заплеткувам        заплести 
Περιπλοκή          complication, complexity                заплеткување     заплитање 
Περιπλοκή          complication, complexity                заплеткување     заплет 
Περίπλοκος          complicated, complex, intricate     заплеткан             заплетен 
Περιποίηση          attention, nursing, care                   внимание            неговање 
Περιπολία            patrol                                              патролирање       патролирање 
Περίπολος           patrol, picket                                    патрола               патрола 
Περίπου               about, almost, approximately          околу                   око 
Περίπου               about, almost, approximately          приближно          приближно  
Περίπτωση          case, matter, occasion, event         случај                   случај 
Περισκόπιο          periscope                                         перископ             перископ 
Περίσσευμα         excess, leftover, remainder             остаток                 остатак 
Περίσταση          case, circumstance, occasion          прилика                 прилика 
Περιστατικό         circumstance, instance, incident     случка                  случај 
Περιστερεώνας    pigeon-loft, dovecote                      гулубарник           голубарник 
Περιστέρι             pigeon, dove                                     гулаб                    голуб 
Περιστοιχίζω        surround, beset, encircle                 опкружувам          окружити 
Περιστολή            limitation, reduction, cutting down    ограничување      ограничење 
Περιστρέφω, γυρίζω revolve, go round, rotate             вртам                   вртети 
Περιστροφή          revolution, turn, rotation                   вртење                 обртање 
Περίστροφο         revolver                                             револвер             револвер 
Περιτονίτις            peritonitis                                        перитонитис          перитонит 
Περίτρομος          terrified, scared, freightened             исплашен             уплашен 
Περιτροπή, αλλαγή  rotation, turn, alternation              промена                промена 
Περιτριγυρίζω, περικλείω  surround, enclose, encircle  оградувам           оградити 
Περιττολογία       superfluity of words                     непотребен разговор  непотребне речи 
Περιττός, ανώφελος  redundant, unnecessary, needless  излишен            излишан 
Περιφέρεια          periphery                                            периферија           периферија 
Περιφέρεια, περιοχή, περίχωρα  area, region, district  околина                околина 
Περιφερειακός    peripheral                                           периферен           периферијски 
Περιφερειακός    regional, district                                  регионален           регионалан 
Περιφέρω, μεταφέρω   rove, carry about                      разнесувам         разнети 
Περιφέρω, φέρω, κουβαλώ  rove, carry about            носам                    носити 
Περίφημος, περιφανής   marvelous, fantastic               проучен                познат, чувен 
Περίφημος           famous, eminent                               значаен                 значајан 
Περίφημος           famous, eminent                               значаен                знаменит 
Περιφράζω         say sth in a roundabout way             парафразирам     парафразирати 
Περίφραση          periphrasis, circumlocution               парафраза            парафраза 
Περιφράσσω        fence, hedge, wall, palisade              оградувам            оградити 
Περιφραστικός     periphrastical, circuitous, roundabout  описен                описан 
Περιφρόνηση       contempt, disdain, disregard            презир                   презир 
Περιφρονώ           condemn                                          презирам               презирати 
Περιφρούρηση, υπεράσπιση  protection from/against, defense   заштита         заштита 
Περίχωρα             environs                                            околина                околина 
Περούκα               periwig, peruke                                перика                  перика 
Περσικός              Persian                                             персиски              персијски 
Περσινός              last year's                                         минатогодишен   прошлогодишњи 
Πέρυσι, πέρσι      last year                                           минатата година   прошле године  
Πέσιμο                  fall, tumble                                       паѓање                 падање 
Πέσσω, πέπτω, ψήνω roast, grill                                 печам                   пецкати 
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Πέσσω, πέπτω, ψήνω roast, grill                                 печам                   пећи, пржити 
Πέστροφα             trout                                                 пастрмка             пастрмка 
Πέταλο                 petal, horseshoe                              потковица            потковица 
Πεταλώνω            shoe a horse                                    потковувам         поткивати 
Πεταλωτής          petal, horseshoe                               потковичар          поткивач 
Πετεινός               cock                                                 петел                   петао 
Πέτρα                   rock                                                 камен                   камен 
Πετρέλαιο            petroleum, oil                                   нафта                  нафта 
Πετρελαιοπηγή    oil-well                                              нафтен извор     извор нафте 
Πετρελαιοφόρο    oiler                                                (нафтен) танкер  танкер 
Πέτρινος               stony, of stone                                камен                  каменит 
Πετροβόλημα       stoning, stone throwing                   каменување       каменовање 
Πετροβολώ          stone, throw stones at                     каменувам         каменовати 
Πετροπόλεμος     stone throwing attle                        борба со камења    борба камењем 
Πετρώδης            rocky, stony                                     каменит              каменит 
Πετρώνω             petrify, turn into stone                      скаменувам       скаменити 
Πέτσα                  skin                                                  кожа                     кожица 
Πετσέτα                towel, napkin, serviette                   салфетка            салвета 
Πετσί                    skin, leather                                     кожа                    кожа 
Πέτσινος              leather                                              кожен                  кожни 
Πετυχαίνω          succeed in, achieve                          успевам              успети 
Πετυχαίνω          succeed in, manage to                     постигнувам       постизати 
Πετυχαίνω          succeed in, manage to, achieve       постигнувам       постичи 
Πετώ, ίπταμαι      fly                                                     летам                  летити 
Πεύκο                   pine-tree                                          бор                      бор 
Πέψη                    digestion                                          варење               варење 
Πέφτω                   fall, drop, go down                          паѓам                  пасти 
Πηγάδι                  well                                                  кладенец             кладенац 
Πηγαινοέρχομαι   come and go, commute              одам и се враќам    ићи и враћати се 
Πηγαίνω              go, walk, drive                                  одам                    отићи, ићи 
Πηγή                     source, spring, well                          извор                  извор 
Πηγούνι                chin                                                  брадичка            брада 
Πήδημα                 jump, leap, bound                            скок                    скок 
Πήδημα                 jump, leap, bound                            скокање             скакање 
Πηδώ                    spring, jump, leap, bound, skip       скокам                 скакати 
Πήζω                     congeal, coagulate, thicken            се згрутчувам    згружати се 
Πήλινος                earthen, earthenware                      глинен                глинени 
Πηλός, άργιλος     potter’s clay, loam, pug                  глина                  глина 
Πήξη                     coagulation, curdling                      стврднување     стрдњавање 
Πηρούνι (πιρούνι)  fork                                                виљушка             виљушка  
Πήχης                   forearm, measure of length            лакот                  лакат 
Πηχτός, πυκνός       congealed, thick                          густ                     густ 
Πηχτός, πηγμένος       thick, congealed                     згрутчен               згрушан    
Πια                        longer, more                                  веќе, повеќе       више 
Πιανίστας             pianist                                             пијанист            пианиста 
Πιάνο                    piano                                              пијано                пиано, клавир 
Πιάνω                  touch, hold, take up                         фаќам                ухватити 
Πιάσιμο               touch, feeling, getting                      фаќање              хватање 
Πιατέλα, γαβάθα   platter                                            голема чинија      голема чинија  
Πιάτο                    dish                                                 чинија                 чинија 
Πιέζω                    press, depress, push, crowd           притискам          притискати 
Πίεση                     pressure, pressing, push               притискање      притисак 
Πίεση                 pressure, pressing, push                   потиснување      потискивање 
Πιθανός, πιστευτός  probable, likely, possible             веројатен          вероватан 
Πιθανότητα           probability, likelihood, possibility     веројатност       вероватноћа 
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Πίθηκος                ape, monkey                                    мајмун                мајмун 
Πικάντικος            piquant, savoury, sharp                   пикантен             пикантан 
Πικραίνω             embitter, make/get bitter, grieve       огорчувам          загорчати 
Πικραίνω, πικρίζω  embitter, make/get bitter, grieve    огорчувам            огорчити 
Πικραμός, πικρία, απογοήτευση embitterng, griff        огорчување          огорченост  
Πικρίζω                taste get/make bitter, be bitter          горчам, нагорчувам   горчити 
Πικροδάφνη         oleander                                            леандер               олеандер 
Πιλατεύω, κινούμαι   harass, pester, badger                 измачувам           измаћи се 
Πιλάφι                   pilaff, pilau                                         пилав                 пилав 
Πιλότος                 pilot                                                   пилот                  пилот 
Πινακίδα, πλάκα   plate                                                  плочка                плоча 
Πινακίδα              tablet, slate                                        таблица              таблица 
Πινέλο, βούρτσα  paint-brush                                        четка                   четка 
Πίνω (πίω)           drink                                                  пијам                   пити 
Πίπα                     pipe                                                    луле                    лула 
Πιρούνι                 fork                                                    вилушка             виљушка 
Πισίνα                   swimming pool                                  базен                  базен 
Πισινός                  bottom, backside, butt, behind         заден                  задњи 
Πίσσα                   pitch, coaltar                                      катран                катран 
Πιστευτός, αληθινός, πιστός  probable, likely, possible  верен                 веран 
Πιστεύω               believe, trust                                      верувам               веровати 
Πιστεύω, σκέπτομαι believe, trust                                  мислам                мислити 
Πίστη                   faith, trust, belief, credence                вера                     вера 
Πίστη                   faith, trust, belief, credence              религија                религија 
Πιστικός, βοσκός  herdsman, shepherd                       пастир                   пастир 
Πιστόλι                 pistol                                                  пиштол                 пиштољ 
Πιστοποιητικό      certificate, testimonial                        уверение              уверење 
Πιστοποιητικό      certificate, testimonial                        потврда               потврда 
Πιστοποιώ            certify, testify, attest                          уверувам              оверити 
Πιστοποιώ             certify, testify, attest                         потврдувам         потврдити 
Πιστός                  loyal, faithful, true                             уверен                  веран 
Πιστότητα            authenticity, loyalty, faithfulness        верност                верност 
Πιστώνω              credit                                                  кредитирам        кредитирати 
Πίστωση              credit                                                  кредит                  кредит 
Πιστωτής             creditor                                               кредитор             кредитор 
Πίσω                   back, rear                                           назад                   назад 
Πίσω, ανάποδα   back, rear                                          обратно               обратно 
Πιτσιλίζω             spatter, splash, splutter                      прскам                прскати 
Πιτσίλισμα           spattering, splashing                          прскање              прскање 
Πίτ(τ)α                 pie, cake                                             пита                     пита 
Πιτυρίδα              dandruff, scurf                                    првут                    перут 
Πιωμένος            drunk, in drink                                    пијан                     пијан 
Πλάι (πλάγια)     beside, by, near                                  страна                  са стране 
Πλαγιά                 slope, side                                         стрмнина             стрмина 
Πλαγιάζω, λέγω  put to bed, lay down                         лежам                     лежати 
Πλαίσιο               frame, framework                              рамка                      рам 
Πλάκα                 table, slab, slate, plaque, plate           плоча                     плоча 
Πλανεύω, παρασύρω  seduce, tempt                       измамувам, мамам   измамити 

Πλάνη                 error, fallacy, delusion                       грешка                    грешка 
Πλάνη, σφάλμα   error, fallacy, delusion                      заблуда                  заблуда  
Πλανήτης           planet                                                  планета                планета 
Πλανόδιος, νοσηλευτικός wandering, roaming            амбулантен           амбулантан 
Πλασάρω           sell, fob sth off on sb                          пласирам              пласирати 
Πλαστική            plastic                                                пластика                пластика 
Πλαστικός          plastic                                                 пластичен              пластичан 
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Πλαστικότητα     plasticity, pliancy                               пластичност           пластичност 
Πλαστογραφία   forgery                                               фалсификување   фалсификовање 
Πλαστογράφος  forger                                                 фалсификатор         фалсификатор 
Πλαστογραφώ    forge                                                 фалсификувам       фалсификовати 
Πλαστός, μή νόμιμος   false, falsified, counterfeit        неисправен             неисправан 
Πλαταίνω           widen, broaden, open out                   раширувам           раширити  
Πλάτανος           platan                                                  платан                 платан 
Πλατίνα              platinum                                              платина               платина 
Πλάτος               width, breadth                                     ширина, широчина    ширина 
Πλατύς               wide, broad, large, extensive              широк                 широк 
Πλατύφυλλος     broad-leafed                                       широк лист     широких листова 
Πλατωνικός        Platonic                                             платонски           платонски 
Πλειονότητα       the greater part, most                       мнозинство          мноштво 
Πλειστηριασμός  auction                                             аукција                аукција 
Πλεκτός, πλεχτός  knitted, woven                                плетен                плетен 
Πλέκω                 plait, weave, knit                              плетам                плести 
Πλεξίδα, πλεξούδα tress, plait, braid, strand                плетенка             плетеница 
Πλέξιμο               knitting                                              плетење              плетење 
Πλέξιμο, πλεκτό   knitting                                             плетиво                 плетиво 
Πλέον, ήδη, κιόλας  longer, more                                 веќе                      већ 
Πλευρό               side                                                   страна                  страна 
Πλευρό (Ανατομία) flank                                              ребро                   ребро 
Πλέω                   sail, navigate                                    пловам                пловити 
Πληγή                 wound                                               рана                    рана 
Πληγώνω           wound, hurt, injure                             ранувам              ранити 
Πληθαίνω           increase, multiply, grow in numbers  умножувам         умножити 
Πλήθος              mass(es), crowd, mob                       мноштво               мноштво 
Πλήθος              mass(es), crowd, mob                       маса                    маса 
Πληθωρισμός, αφθονία    inflation                               изобилство         изобиље 
Πλοηγός            pilot, navigator                                    пилот                   пилот 
Πληκτικός, ανιαρός  boring, dull, tedious                     досаден              досадан 
Πλημμύρα         flood, inundation, overflow                 поплава              поплава 
Πλημμύρα, άρδευση flood, inundation, overflow         наводнување     наводњавање 
Πλημμύρα, άρδευση  flood, inundation, overflow        наводнување      разливање 
Πλημμυρίζω, αρδεύω  be in flood, inundate, overflow   наводнувам       наводити 
Πλημμυρίζω, ποτίζω  flood (with), inundate (with)      се разлевам         разлити се 
Πλήξη, βαρεμάρα   boredom, tedium, tediousness     досада                 досада 
Πλήρης             complete, full, whole, ample               целост                целост, целина 
Πληροφορία      information, inquiry                             информација      информација 
Πληροφορώ       inform, let know, give information     информирам       информисати 
Πληρωμή           pay, payment, consideration             плаќање             плаћање 
Πληρωμή           pay, payment, consideration             исплаќање         исплата 
Πληρώνω          pay, pay for, discharge, meet           плаќам                платити 
Πληρώνω          pay, pay for, discharge, meet           исплаќам            платити 
Πληρωτής         payer                                                 платеник             платиша  
Πλοηγός, πηδαλιούχος  pilot, navigator                     кормилар          кормилар  
Πλοηγός            pilot, navigator                                   пилот                  пилот 
Πλοίαρχος         captain, skipper                                 капетан (од прв ранг)    капетан  
Πλοίο                 ship, boat, vessel, craft                     брод                    брод 
Πλουμιστός        trimmed, adorned                             украсен               украшен 
Πλούσιος           rich, wealthy, well-off                        богатник              богат 
Πλουτίζω           get/grow/become rich, enrich           обогатувам          богатити се 
Πλούτος (πλούτη) wealth, riches, affluence                богатство            богатство 
Πλύσιμο             washing                                             перење              прање 
Πλωτός (πλευστός) navigable                                      пливачки              плавачки 
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Πνεύμα              spirit, mind, intellect                           дух                         дух 
Πνεύμα, νους, διάνοια  spirit, mind, intellect                ум                          ум  
Πνευματική ιδιοκτησία  authorship                              авторство                ауторство 
Πνευματικός      spiritual, inner, ecclesiastical             духовен                  духовни 
Πνευματισμός     spiritualism                                       спиритуализам       спиритизам 
Πνευματώδης    witty, spirited, brilliant                        интелигентен      интелигентан 
Πνέω                   blow                                                 дувам                  дувати 
Πνίγω                 suffocate, drown                               задушувам          удавити 
Πνίξιμο, πνιγμός  suffocation, stifling, drowning         давење                дављење 
Πνοή                   breathe, puff                                    дувкање               дисање 
Πόδι                    foot                                                 нога                       нога 
Ποδοπατώ, πατώ όρκο/συμφωνία  stamp, trample, tread  газам           газити 
Ποδοπατώ         stamp, trample, tread                        тапкам                   тапкати 
Ποδοσφαιριστής  footballer, football player                фудбалер            фудбалер 
Ποδόσφαιρο       football                                             фудбал               фудбал 
Πόθος                 desire, wish, longing, lust                желба                  жеља 
Ποίημα                poem                                              песна                    песма 
Ποίηση                poetry, verse                                   поезија                поезија 
Ποιητής               poet                                                 поет                     поета, стихотворац 
Ποιητικός            poetic(al)                                          поетски                поетски 
Ποικιλία               variety, diversity, range                 разновидност       разноврсност 
Ποικιλία, συλλογή  assortment                                   асортиман            асортиман 
Ποικίλος              various, diverse, varied, varying    разновиден          разноврстан 
Ποικίλλω, διαφέρω  vary, diversify, range                се разликувам      разликовати се 
Ποικίλλω, αλλάζω  vary, diversify, range                се менувам            мењати 
Ποικίλλω, αλλάζω  vary, modify                               варирам                варирати 
Ποίμνιο, κοπάδι      flock                                             стадо                  стадо 
Ποινή                  penalty, sentence, punishment      казна                    казна 
Ποινικός              penal, criminal                               казнен                   казнени 
Ποιος (ποια, ποιο)  which                                          кој, (која, кое)        ко 
Ποιότητα             quality                                            квалитет               квалитет 
Ποιοτικός            qualitative, quality                          квалитетен          квалитетни 
Πολεμικός           polemical, combative, war             воен                     војни 
Πόλεμος             war, battle, fight                              војна                    војна, војевање 
Πολεμοφόδια     munition(s),  ammunition,               муниција              муниција 
Πολεμώ              fight, combat, war, oppose             војувам                војевати 
Πόλη                   town, city                                        град                     град 
Πολικός              polar                                               поларен                поларни 
Πολιορκία          siege                                               опсада                  опсада 
Πολιορκώ           besiege, beleaguer                        опсадувам            опседати 
Πολιτεία             state, country, nation                      држава                  држава 
Πολίτευμα          regime, polity, system of government  режим               режим 
Πολιτευτής         politician                                          политичар           политичар 
Πολίτης              citizen                                               граґанин              грађанин 
Πολιτική              politics, policy                                   политика             политика 
Πολιτικός            political                                             политички            политички 
Πολιτισμένος, καλλιεργημένος  civilized                    културен             културан 
Πολιτισμένος      civilized                                            цивилизиран      цивилизован 
Πολιτισμός          culture, cultivation                           цивилизација     цивилизација 
Πολιτισμός          culture, cultivation                           култура               култура 
Πολιτογράφηση  naturalization                                 натурализација    натурализација 
Πολλαπλασιάζω   multiply                                          умножувам         умножити 
Πολλαπλασιασμός  multiplication, proliferation          умножување      умножавање 
Πόλος                  pole                                                 пол                      пол 
Πολτός, χυλός      pulp, paste, pap                           каша                    каша 
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Πολτός                 pulp, paste, pap                             пире                     пире 
Πολύ                   very, much, quite, most                   многу                  много 
Πολυάριθμος      numerous, large, very many            многуброен        многубројан 
Πολύγλωσσος    polyglot, multilingual                         многујазичен     многојезични 
Πολύγλωσσος    polyglot, multilingual                        полиглот            полигот 
Πολυδωρία, γενναιοδωρία  generocity                     штедрост               штедрост 
Πολυεκατομμυριούχος   multimillionaire                     мултимилионер    милионер 
Πολυετής             perennial                                         многугодишен       многогодишни 
Πολυθρόνα         armchair                                          фотелја                фотеља 
Πολύκαρπος, καρποφόρος  fruitful, fertile                плоден                   плодан 
Πολυκλινική        polyclinic, general hospital              поликлиника         поликлиника 
Πολύμορφος       multiform, polymorphous                различен               разнолик 
Πολύπλευρος     many-sided, multilateral                  многустран           многостран 
Πολύπλοκος, περίπλοκος   complex, complicared    заплеткан             заплетен 
Πολύπλοκος, πολυσύνθετος complex, complicared    сложен               сложен 
Πολύπους           polyp(us)                                         полип                   полип 
Πολυσαρκία         obesity                                            дебелина              дебељуца 
Πολυσύνθετος    all-in, all-embracing                        комплексен            комплексан 
Πολυτέλεια          luxury, wealth                                раскош                  раскош 
Πολυτέλεια         luxury, wealth                                 луксуз                   луксуз 
Πολυτελής          luxurious, sumptuous, lush            луксузен               луксузан 
Πολυτελής           luxurious, sumptuous, lush           раскошен             разкошан 
Πολυτεχνείο        polytechnic                                    политехника        политехника 
Πολυτεχνικός      polytechnic                                    политехнички      политехнички 
Πολύτιμος, ακριβός valuable, precious, expensive    скап                     скуп 
Πόλωση               polarization, polarity                      поларизација      поларизација 
Πόμολο                doorhandle, door-knob                  квака                    квака 
Πομπός, αναμεταδότης   transmitter                         предавател           предајник  
Πονεμένος           sad, hurt, sore, distressed, pained  болен                  болан 
Πονόδοντος         toothache                                       забоболка            зубобоља 
Πονοκέφαλος      headache                                        главоболка         главобоља 
Πόνος                  pain, ache, soreness                      болка                    бол 
Πόντος (θάλασσα) sea                                               море                      море 
Πόντος (εκατοστό) centimetre                                    сантиметар          центиметар 
Πονώ                   pain, ache, hurt, ail                         ме боли               болети 
Πονώ, παθαίνω ζημία   pain, ache, hurt, ail               страдам               страдати 
Πόρισμα             conclusion, findings                          заклучок             закључак 
Πόρισμα, αποτέλεσμα conclusion, findings                резултат             резултат 
Πορνεία              prostitution                                       проституција      проституција 
Πόρνη                 prostitute                                         проститутка         проститутка 
Πόρος, πλοίο     passage, ship                                    брод                     брод  
Πόρος, έσοδο    resource                                           доход                   доходак 
Πόρος χρηματικός resource                                       средство              средство 
Πορσελάνη        china                                                порцелан               порцелан 
Πόρτα                 door                                                 врата                   врата 
Πόρτα, πύλη       door                                                порта                   порта 
Πορτιέρης            porter, door-keeper, doorman        вратар                  вратар 
Πορτογάλος       Portuguese                                      Португалец         Португалац 
Πορτρέτο             portrait                                           портрет             портрет 
Πορφύρα             purple, rhodopsin                           пурпур               пурпур 
Ποσοστό              percentage                                    процент             просенат 
Ποσότητα            quantity, amount                            количество        количина 
Ποτάμι                 river, stream                                   река                   река 
Πότε                    when                                               кога                   када 
Ποτέ                    never                                              никогаш            никада, никад 



224 

 

Ποτήρι                 cup, bowl, glass                             чаша                 чаша 
Πότης                   drinker                                           пијаница           пијанац 
Ποτίζω                 water, irrigate                                 полевам           поливати 
Που  (Aντωνυμία) that, who                                       кој                      који 
Που  (Eπίρρημα) where, whither                               каде                   где, куда 
Πούδρα               pouder                                            пудра                 пудер 
Πουδράρω         powder                                            напудрувам        напудерисати се 
Πουθενά             nowhere                                          никаде              нигде 
Πουθενά             nowhere                                          никаде              никуда 
Πουκάμισο          shirt                                                 кошула             кошуља 
Πουλερικό(-ά)   poultry, fowl                                      живина              живина 
Πούλημα, πώληση  sale, selling                                продажба            продаја 
Πούλημα, πώληση  sale, selling                                продавање          продавање 
Πουλητής, πωλητής  seller                                       продавач             продавач 
Πουλί                   bird                                                 пиле                   пиле   
Πούλμαν             coach                                             автобус                аутобус 
Πουλώ, πωλώ   sell, handle, stock                            продавам             продавати 
Πούπουλο           feather, down                                 перо                     перо 
Πουριτανός         puritan                                            пуританец            пуританац 
Πράγμα               thing, object                                    предмет              предмет 
Πραγματεία         dissertation, treatise                       дисертација         дисертација 
Πραγματικότητα    reality, actuality, fact                    реалност              реаленост 
Πραγματιστής, ρεαλιστής realist, pragmatist             реалист                реалиста 
Πραγματοποίηση  realization, implementation           реализација        реализација 
Πραγματοποίηση  realization, fulfilment                     остварување      остварење 
Πραγματοποιώ     realize, materialize, accomplish    реализирам        реализовати 
Πραγματοποιώ     realize, fulfil, materialize               остварувам          остварити 
Πρακτική              practice, experience                      практика             практика 
Πρακτικό, πρωτόκολλο record, statement, report      протокол            протокол 
Πρακτικό, έγγραφο, πράξη  record, statement, report  акт                     акт 
Πρακτικός           practical, pragmatic, realistic          практичен            практичан 
Πράκτορας          agent, representative                      агент                  агент 
Πρακτορείο          agency                                           агенција             агенција 
Πράξη                  deed, act, action                             дело                   дело 
Πράξη, ενέργεια  deed, act, action                             дејство              дејство 
Πρασινάδα          greenness, vendure                        зеленило           зеленило 
Πράσινος             green                                               зелен                 зелен 
Πράσο                   leek                                                праз                   празилук 
Πρατήριο, κατάστημα a market-place to buy and sell in    продавица        продавница 
Πράττω, κάνω     do, make, perform,fulfil                   правам             правити 
Πράττω, επισκευάζω  make, create, perform          оправам             оправити 
Πρέσσα, μαγγάνι press, mangle                               преса                  преса 
Πρεμιέρα            première, opening/first night             премиера          премијера 
Πρέπει                must, be to, have to                          треба                 треба  
Πρεσβεία            embassy                                           амбасада           амбасада 
Πρεσβευτής        ambassador                                     амбасадор         амбасадор 
Πρεσβυωπία      presbyopia, long sightedness           далековидост   далековидност 
Πρεσβύωψ         presbyopic                                        далековид           далековид 
Πρήξιμο              swelling, edema, tumefaction           оток                     оток 
Πρίγκιπας           prince                                               принц                   принц 
Πριγκίπισσα        princess                                            принцеза            принцеза 
Πριν                     before                                              пред                    пре 
Πριόνι                  saw                                                  пила                    пила 
Πρίσμα                prism                                                призма                призма 
Προ                    ante                                                   пред                    пред  
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Προάγω              promote, advance, further               туркам напред      унапредити 
Προαγωγή      promotion, furtherance, advancement  напредување      унапређење 
Προαίρεση, σκοπός, πρόθεση  intension, will, wish намера                  намера 
Προαίρεση, διάθεση  intension, will, wish              расположение      расположење 
Προαιρετικός, εθελοντικός voluntary, optional      доброволен    добровољан 
Προαιρετικός      optional                                          факултативен       факултативан  
Προασπίζω        defend, advocate                            заштитувам            заштитити 
Προάσπιση         defence, protection, advocacy        заштита                заштита 
Προασπιστής, υπερασπιστής  defender, advocate    заштитник            заштитник  
Προάστιο            suburb                                              предградие         предграђе 
Προαύλιο, αυλή     forecourt, courtyard, court, yard    двор                    двор 
Πρόβα                 trial, trial on, fitting, test                    проба                  проба 
Προβάδισμα        precedence, primacy, priority         првенство            првенство 
Προβάλλω          project, show                                   се покажувам      преказати 
Πρόβατο              sheep                                               овца                     ован 
Πρόβειος, προβατήσιος   sheep’s                               овчи                      овчји 
Προβιβάζω         promote, upgrade, advance              унапредувам      унапредити 
Προβιβασμός      promotion, upgrade, advancement   унапредување    унапређење 
Πρoβλεπτικός      provident                                         далековид             далновидан 
Πρoβλεπτικότητα  foresight                                         далековидост       далековидост  
Προβλέπω          foresee, anticipate, expect               предвидувам       предвидети 
Πρόβλεψη          forecast, anticipation, expectation    предвидување     предвиђање 
Πρόβλημα           problem, matter, issue                     проблем                 проблем 
Προβληματικός   problematic(al)                                 проблематичен    проблематичан 
Προβοδίζω, ξεπροβοδίζω         see off, send off       спроведувам         испраћати 
Προβόδισμα, ξεπροβόδισμα seing off, show sb out    испраќање            изпраћаи 
Προβολή             projection                                          проекција              пројекција 
Προβοσκίδα         trunk                                                сурла                    сурла 
Προγενέστερος   previous, earlier, former, anterior     претходен            претходнији 
Πρόγευμα, κοκτέϊλ  breakfast                                       закуска                 закуска 
Πρόγνωση           prognosis, forecast, prognostication  прогноза             прогноза 
Προγνωστικός     prognostic, forecasting                    прогнозирачки      прогностичан 
Πρόγραμμα         programme                                      програма               програм 
Προγυμνάζω     train, tutor, coach                              тренирам               тренирати 
Προγύμναση        training, coaching, tutorial               загревање             загрејавање 
Προγυμναστής     trainer, instructor                             тренер                  тренер 
Προδιαθέτω       predispose, bias, prejudice                располагам          располагати 
Προδίδω               betray, fail, let down                       предавам              преварити 
Προδίδω               betray, fail, let down                       издавам                 издати 
Προδοσία             betrayal, treason, treachery             измама                издаја 
Προδότης             betrayer, traitor, informer                 измамник              издајник 
Προεδρείο           presiding board, chair                       претседателство   председништво 
Προεδρεύω          preside over, be in the chair            претседавам          председати 
Προεδρία             presidency, chair                             претседателствување  председање 
Πρόεδρος            president, chairman                          претседател           председник 
Προειδοποιώ, προλαμβάνω   warn of, give warning    предупредувам      предупредити 
Προεισαγωγή, πρόλογος   prologue, preface               предговор               предговор 
Προεκλογικός      pre-election, electoral                       предизборен           предизборни 
Προέκταση          elongation, extension, lengthening    продолжување       продужетак 
Προελαύνω, προχωρώ  advance                                  напредувам             напредовати 
Προεργασία        preparatory work, preparation            припремање           припрема 
Προζύμι                yeast                                                   квасец                   квасни 
Προηγούμαι         precede, lead up to, be ahead of      претходам              претходити 
Προηγούμενος    preceding, foregoing, previous          претходен               претходни 
Προθάλαμος       anteroom, antechamber, hall, lobby   претсобје               предсобље 
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Πρόθεμα              prefix                                                  префикс                 префикс 
Προθέρμανση      warming up, loosening up                 уводно загревање    загрејавање 
Πρόθεση              intention, purpose, view, end             намера                    намера 
Προθεσμία           term, time, time-limit, deadline           рок                           рок 
Προθυμία             eagerness, willingness, readiness     спремност              спремност 
Πρόθυμος, έτοιμος  eager, willing, ready, prompt           готов                     готов 
Προίκα                dowry, marriage portion, fortune         мираз                    мираз 
Προικίζω              provide with a dowry                         давам мираз        дати у мираз 
Προικοδότηση     dowry                                                 давање мираз     давање мираза 
Προϊόν                 product, article, commodity               производ             производ 
Προϊόν                product, article, commodity                производ              произведение 
Προϊόν, είδος εμπορεύματος  product, article, commodity  артикл             артикл 
Προϊστάμενος      director, boss, chief, principal, head  управник              управник 
Προϊστάμενος     director, boss, chief, principal              шеф                    шеф 
Προϊστάμενος    director, boss, chief, principal               началник             начелник 
Προκαλύπτω, σκεπάζω  cover, protect, blanket           покривам              покрити 
Προκάλυψη        covering, sheltering, protection           покривање           покривање 
Προκάλυψη, απόκρυψη covering, protection                скривање            скривање 
Προκάνω, πετυχαίνω     have time to, catch up with      успевам              успевати, успети 
Προκαταβάλλω, προπληρώνω   pay down in advance  претплатувам    претплатити 
Προκαταβολή, προπληρωμή    advance                        претплата          претплата 
Προκαταβολή     advance                                                капар                  капара 
Προκαταβολή   advance payment                              авансно плаќање     авансно плаћање 
Προκαταβολή   advance payment                                авансно плаќање    аконтација 
Προκαταλαμβάνω, προδιαθέτω preempt, occupy first   располагам        располагати 
Προκάτοχος        preceding, previous                             претходник         претходник 
Πρoκήρυξη, δήλωση   issue calls                                   изјава                   изјава 
Πρόκληση          provocation, defiance                           провокација         провокација 
Προκλητικός       provocative, defiant                             провокативен     провокативан 
Προκόβω, προκόπτω  succeed, prosper                      успевам               успевати, успети 
Προκόβω, προχωρώ  succeed, go ahead                     напредувам         напредовати       
Προκοπή            progress, success, prosperity             успех                    успех 
Προκοπή            progress, success, prosperity             напредок              напредак 
Προκυμαία         quay, mole, dock                                 кеј                         кеј 
Προκυμαία, λιμάνι  quay, mole, harbor                          пристаниште        пристаниште  
Προκύπτω           arise, defiant                                      следувам              уследити 
Προλαβαίνω, επιτυγχάνω   have time to, anticipate      успевам               успевати, успети 
Πρόληψη            prevention, forestalling                       спречување         спречавање 
Πρόληψη, δεισιδαιμονία prevention, superstition           предрасуда          предрасуда  
Πρόλογος           prologue, preface, foreword                предговор            предговор 
Προμήθεια          providing, provision                            снабдување         снабдевање 
Προμήθεια, διανομή, παράδοση   providing, provision  доставување        достава 
Προμηθευτής      supplier, provider, caterer                   снабдувач           снабдевач 
Προμηθευτής     cater                                                   доставувач            достављач         
Προμηθεύω         cater, serve                                       снабдувам            снабдевати 
Προμηθεύω         cater, serve                                       доставувам           достављати 
Προνοητικός       foreseeing, provident                          предвидлив         превентиван 
Προνοητικός, διορατικός  forward-looking                    предвидлив          далековидан 
Πρόνοια              providence, provision                         промисла              промишљање 
Προνόμιο             privilege, prerogative                         привилегија           привилегија 
Προνομιούχος     privileged, preferential              привилегиран  привилегован, повлашћен 
Προξενείο           consulate                                            конзулство            конзулат 
Πρόξενος            consul                                                конзул                    конзул 
Πρόξενος, ένοχος, συνένοχος   culprit, offender          виновник               виновник, кривац 
Προοδευτικός     progressive, gratuated                       прогресивен        прогресиван 
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Προοδεύω           progress, come on, advance            напредувам          напредовати 
Πρόοδος             progress, improvement, advance      напредок              напредак 
Πρόοδος, ανάπτυξη progress, advance                       прогрес               прогрес, прогресија 
Προοίμιο             preamble, prologue, preface             предговор             предговор 
Προοπτική          perspective                                        перспектива        перспектива 
Προοπτική, πρόγνωση, πρόβλεψη perspective       предвидување      предвићање 
Προοπτικός        perspective                                     перспективен        перспективан 
Προορίζω           destine, predestine, preordain         предопредувам     предодредити 
Προπαγάνδα      propaganda                                      пропаганда           пропаганда 
Προπαγανδίζω   propagandize, agitate (for/against)  пропагирам           пропагирати 
Προπαγανδιστικός  propaganda                                 пропаганден         пропагандни 
Προπάππος        great-grandfather                             прадедо                прадеда 
Πρόπλασμα        model                                               модел                     модел 
Προπληρωμή     prepay, pay in advance                    претплата               претплата  
Προπληρώνω    prepay, pay in advance                    претплатувам       претплатити 
Πρόποδες           foot (of the mountain)                       подножје               подножје 
Προπόνηση         training, coaching                            тренинг              тренинг, тренирање 
Προπονητής        training, coaching                            тренер                    тренер 
Πρόποση             toast                                                 здравица               здравица 
Προς                      to                                                    кај, (по, до, во, за)  ка, према 
Προσανατολίζω    orientate, direct, turn                       ориентирам         орентисати се 
Προσανατολισμός orientation, direction, positioning    ориентирање      орентисање 
Προσαρμογέας, φις-ταυ   adapter, adaptor                  адаптер               адаптер, пуњач 
Προσαρμογή         adaptation, conformity                    прилегнување     прилагошавање 
Προσαρμογή, εφαρμογή  adaptation                           адаптација            адаптација 
Προσαρμόζω, κολλάω  adapt, convert                        прилепувам          прилепити     
Προσάρτημα, παράρτημα   attachment                        прилог                   прилог 
Προσάρτημα         fitting, fixture, appendage                додаток                  додатак 
Προσάρτημα           anex                                              анекс                     анекс 
Προσάρτηση          annexation                                     анексија                анексија 
Προσβάλλω, ορμώ  insult, offend, snub, outrage        напаґам                 нападати 
Προσβολή (επίθεση) attack, offensive, assault            напаґање              напад 
Προσβολή           insult, slight, offense                         навреда                увреда 
Προσδιορίζω, επιλέγω determine, define, specify     определувам         определити 
Προσδοκία          expectation, hope, anticipation        очекување             очекивање 
Προσδοκώ           expect, hope, anticipate                  очекувам                очекивати 
Προσεγγίζω         approach, near                                приближувам        приближити се 
Προσέγγιση         approach, getting near                    приближување    приближавање 
Προσεχής, εγγύς, επικείμενος next                             близок                  близак 
Προσεχής, επόμενος      next                                     престоен               предстојећи 
Προσευχή             prayer, devotions                           молитва                молитва 
Προσεύχομαι         pray                                              се молам               молити се 
Προσθήκη, προμήθεια  addition, addendum, extension  набавка           набавка  
Προσθήκη, συνέχεια  addition, addendum, extension    наставка           настава 
Πρόσκαιρος          short-lived, passing, transient       привремен           привремен  
Προσκόλληση      adhesion, sticking, attachment      прилепување        прилепљивање 
Προσκολλώ          attach, paste up, stick                    прилепувам          прилепити 
Προσκολλώ, συγκρατώ          agglutinate                   задржувам            задржати 
Προσκομίζω, φέρω, κομίζω  adduce, bring                донесувам           доносити, донети 
Πρόσκομμα, μπάρα, δοκάρι  obstacle                        пречка                  пречка 
Πρόσκοπος           boyscout                                        извидник             извиђач 
Προσκυνητής        pilgrim, worshipper                        поклоник               поклоник 
Προσκυνώ            kneel, bow, kowtow                       се поклонувам     поклонити се 
Προσκυνώ, εκλιπαρώ  kneel, bow                              се поклонувам   преклнијати    
Πρόσληψη            employment, engaging, hiring        примање             примање 
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Προσμένω            wait for, await, expect, anticipate   очекувам           очакивати, чекати 
Πρόσοδος             lucrative, productive, profitable      приход              приход 
Πρόσοδος, απολαβή  income, revenue, receipts        доход                 доходак 
Προσόν                 quality, aptitude, faculty                  квалитет            квалификација 
Πρόσοψη              façade, front, frontage                    фасада              фасада 
Πρόσοψη              façade, front, frontage                   лице                        лице 
Προσπελάζω, πλησιάζω  approach, access             се приближувам     приближавати се   
Προσπέλαση        approach, access                           приближување      приближавање 
Προσταγή              order, command, dictate                заповед                  заповед 
Προσταγή, εντολή             command, order                наредба                  наредба 
Πρόσταγμα, διαταγή   command, order, injunction     команда                 команда 
Προστάζω             order, command, dictate                 заповедам            заповедити 
Προστάζω            order, command, dictate                  командувам         командовати 
Προστασία, σίγουρο μέρος protection, cover, defense  закрила                 закриље 
Προστασία, κηδεμονία protection, cover                    покровителство     покровитељство 
Προστατευτικός   protective                                         покровителствен     покровитељски 
Προστάτης, κηδεμών    protector                                 покровител              покровитељ 
Προστατικός, επιτακτικός  commanding way               заповеден начин   заповедни 
Πρόστυχος, χυδαίος  low, bitchy, nasty                        прост                     прост, простачки 
Πρόστιμο               fine                                                  казна                     казна 
Πρόσφατος           recent, late                                      скорашен              скорашњи 
Προσφεύγω           resort, appeal to, turn to                 прибегувам           прибећи 
Προσφορά, πρόθεση, πρόταση   offering, suggestion  предлог               предлог 
Πρόσφορος, κατάλληλος fit (for), suitable (for)           пригоден               пригодан 
Πρόσφυγας, φυγάς  refugee, émigré, displaced person  бегалец             бегунац  
Προσφώνηση        address                                 поздравен говор   кратак поздравни говор 
Πρόσχαρος           cheerful, jovial, jolly                          весел                  весео 
Πρόσχαρος           cheerful, jovial, jolly                          радосен              радостан 
Προσχεδιάζω, σχεδιάζω  design                                  проектирам          пројектовати 
Προσχέδιο, σχέδιο, μελέτη  draft, rough plan/outline  проект                    пројекат 
Πρόσχημα, πρόφαση   pretext, excuse, plea, pretence предлог              предлог 
Προσωπείο           mask, pretence, façade, disguise     маска                  маска 
Προσωπιδοφόρος masked                                            маскиран             маскиран 
Προσωπικό           personell, staff                                 персонал           персонал 
Προσωπικός, ατομικός  personal, individual               индивидуален     индивидуалан 
Προσωπικός         personal, private, individual              личен                 лични 
Προσωπικότητα    personality, individuality                   личност              личност 
Πρόσωπο              façade, front, face                            лице                   лице 
Προσωπογραφία  portrait                                              портрет               портрет 
Προσωρινός         temporary, provisional                      привремен          привремен 
Πρόταση               offer, proposal, resolution                 предлог              предлог 
Προτείνω               suggest, propose, recommend        предлагам         предлагати 
Προτεκτοράτο       protectorate                                      протекторат       протекторат 
Προτέρημα, αξιοπρέπεια   advantage, virtue, merit     достоинство        достојанство 
Προτεστάντης        Protestant                                        протестант          протестант 
Προτομή                bust                                                  биста                     биста 
Προτού                  before                                               пред                    пре 
Προτρέπω, διεγείρω  exhort, urge, admonish              побудувам            побудити 
Προτροπή, κίνητρο   exhortation, urge, incitement       побудување         побуда 
Πρότυπο, υπόδειγμα  model, pattern, template             образец                образац 
Πρότυπο               model, pattern, template                   модел                   модел 
Προϋπάντηση     going out to meet sb                          посредување        посредовање 
Προϋπόθεση        condition, pressuposition                  претпоставка        предпоставка 
Προϋποθέτω         presuppose                                      претпоставувам     предпоставити 
Προϋπολογισμός  budget, estimate                               буџет                     буџет 
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Προφανής, κοινός     obvious, evident, apparent           јавен                       јаван 
Προφανής, εμφανής obvious, evident, apparent          очевиден                 очевидан 
Προφέσσορας, καθηγητής    professor                         професор                професор 
Προφητεία      prophecy, prediction                               претскажување       предсказивање 
Προφητεία      prophecy, prediction                               претскажување       предсказање 
Προφητεία            prophecy, prediction                          пророштво        пророчанство 
Προφητεύω           prophesy, predict, foretell                  прорекувам      прорећи 
Προφήτης             prophet                                               пророк              пророк 
Προφορά, τόνος  pronunciation, accent, enunciation    акцент                акцент, акценат 
Προφορά              pronunciation, accent, enunciation    изговор              изговарање 
Προφορικός          oral, verbal                                         устен                усмен 
Προφταίνω, πετυχαίνω   have time to, catch up with    успевам            успевати, успети 
Προφυλάσσω       guard, protect, shield, shelter            чувам                чувати 
Πρόχωμα              earthwork                                          насип                  насип 
Προχωρημένος, προοδευτικός   advanced, forrader     напреден           напредан 
Προχωρώ             go/come/walk/step/move forward     напредувам      напредовати 
Πρόωρος              premature, precocious, untimely       предвремен      превремен 
Πρύμνη                 stern, poop                                        крма (од брод)  крма 
Πρυτανεία            rectorate, rectorship, deanery            ректорство          ректорат 
Πρυτανείο          prytaneum                                            ректорат               ректорат 
Πρύτανης             rector                                                  ректор                 ректор 
Πρωθυπουργός    Premier, Prime Minister                    премиер               премијер 
Πρωί                     morning                                             утро                     јутро 
Πρώτα                  first, firstly                                          прво                    прво  
Πρωτάθλημα       championship                                   првенство           првенство 
Πρωτάθλημα       championship                                   шампионат          шампионат 
Πρωταθλητής      champion                                          шампион              шампион 
Πρωτάκουστος    unheard -of, unprecedented             нечуен                  нечувен 
Πρωτεύουσα       capital city                                         главен град        главни град 
Πρωτεύω              be/come first/top, excel                   предводам          предводити 
Πρωτοβάθμιος, Α΄ ποιότητος  of the first degree       првокласен            првокласан 
Πρωτοβουλία        initiative                                           иницијатива         иницијатива 
Πρωτοβουλία      initiative                                             иницијатива        иницијатива 
Πρωτόγονος        primitive                                            првобитен          првобитни 
Πρωτόγονος        primitive                                            првобитен          примитиван 
Πρωτόκολλο       protocol, register, record                    протокол            протокол 
Πρωτόκολλο       protocol, register, record                    регистар            регистар 
Πρωτοκολλώ       register, enter in a register               регистрирам       регистровати 
Πρωτομαγιά        May Day, the first of May                 Први мај              Први мај 
Πρωτόπλασμα    protoplasm                                         протоплазма        протоплазма 
Πρωτοπορεία      avant-garde, lead, vanfuard              авангарда           авангарда 
Πρωτοπόρος       pioneer, forerunner                            предводник         предводник 
Πρώτος                first                                                     прв                       први 
Πρωτότοκος         first born                                            првороден           прворођен 
Πρωτοτυπία         originality                                           оригиналност     оригинал 
Πρωτότυπο, αυθεντικό  original, prototype                    оригинал             оригинал 
Πρωτότυπο, αυθεντικό  original, prototype                    прототип             прототип 
Πρωτότυπος        original                                               оригинален          оригиналан 
Πρωτοχρονιά       new year                                            Нова Година        Нова Година 
Πρωτοχρονιάτικος  new year's                                      новогодишен        новогодишен 
Πταίσμα, σφάλμα, ελάττωμα  offence, misdeed, breach  грешка                 грешка 
Πτηνό                   fowl, bird                                            птица                    птица 
Πτήση                   flight, flying                                        полет                   лет, летење 
Πτητικός, ενθουσιώδης   flying                                       полетен                полетан 
Πτυχίο                   diploma, certificate, degree              диплома              диплома 
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Πτυχιούχος           graduate                                           дипломиран        дипломац 
Πτώμα, κορμός   corpse, dead body                             труп                     труп 
Πτώση                   fall, tumble, loss                               спаѓање                спадање 
Πτώση                   fall, tumble, loss                                паѓање               опадање 
Πτώση (Γραμματική) case                                               падеж                падеж 
Πτώχευση             bankruptcy, failure, insolvency         банкротирање     банкрот 
Πτώχευση           bankruptcy, failure, insolvency         осиромашување    осиромашење 
Πτωχεύω              go bankrupt, become insolvent         банкротирам       банкротирати 
Πτωχοκομείο        poor-house                                         сиротилиште     сиротиште 
Πτωχός                 poor, needy                                        беден                 бедан 
Πυγμαχία              boxing                                                боксирање         бокс 
Πυγμάχος             boxer, pugilist                                    боксер                боксер 
Πυγμαχώ              box, be a boxer, go in for boxing       боксирам            боксовати 
Πυθμένας             bottom                                                дно                     дно 
Πυκνός                 dense, thick, cramped, close             густ                     густ 
Πυκνός                 dense, thick, cramped, close             збиен                 збијен 
Πυκνός, συμπαγής compact                                           компактен          компактан 
Πυκνότητα           density, thickness                              густина                густина 
Πυκνώνω            thicken, make more frequent             згуснувам            згуснути 
Πύκνωση             thickening, condensing                      згуснување         згушњавање 
Πυκνωτής             condenser                                          кондензатор      кондензатор 
Πυξίδα                  compass                                            компас               компас 
Πύον                      pus, matter                                        гној                   гној 
Πυρ, πυρά          fire, fireplace                                       оган                    огањ 
Πύρινος, φλογερός     of fire, of flame                            огнен                 огњен 
Πυραμίδα             pyramid                                               пирамида         пирамида 
Πύραυλος             rocket                                                  ракета              ракета 
Πυργίσκος           small tower                                           мала кула        мала кула 
Πυργοδέσποινα     lady of the manor                господарка на замок   господарица замка 
Πυργοδεσπότης    lord of the manor                         господар на замок    господар замка 
Πύργος                tower, castle                                       замок                 замак 
Πύργος                tower, castle                                        кула                  кула 
Πυρετικός, πυρετώδης feverish, hectic                          температурен    температурни 
Πυρετός               fever                                                   температура     температура 
Πυρίτις                (gun) pownder                                     барут                 барут 
Πυρκαγιά             fire                                                      пожар                 пожар 
Πυροβολαρχία     battery                                             батерија                батерија 
Πυροβολείο    (gun) emplacement                     артилериски бункер   артиљеријски бункер 
Πυροβολητής      artilleryman, gunner                            артилерец         артиљерац 
Πυροβολικό         artillery, ordnance                               артилерија        артиљерија 
Πυροβολικός       artillery                                              артилериски         артиљеријски  
Πυρομαχικά         munitions, amunition                         муниција               муниција 
Πυρώνω, καίω   warm, roast                                        изгорувам            изгорети   
Πυρώνω, φλογίζω warm, roast                                   затоплувам    запалити се, пламтети 
Πυώδης               purulent                                               гноен               гнојав, загнојен 
Πώληση               selling, sale                                         продажба         продаја 
Πωλητής              seller, dealer                                       продавач          продавач 
Πωλήτρια             saleswoman, shop-girl, salesgirl        продавачка        продавачица 
Πωλώ                   be for/on sale                                     продавам          продавати 
Πωρώνω, πετρώνω   anaesthetize                                 скаменувам      скаменити          
Πώρωση, πέτρωση  calousness, depravity                    скаменување    скамењеност  
Πώς (Eπίρρημα)  how, as, whereby, what about           како                     како 
Ραβασάκι             love letter                                           љубовно писмо  писамце 
Ραβ(β)ίνος           rabbi, rabbin                                       рабин                  рабин 
Ραβδί                    stick, pole, club                                 стап                    штап 
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Ράβδος                 stick, pole, bar, rod                            мотка                 мотка 
Ράβω (κασσύω, ράπτω) sew, stitch                              шијам                 шити, ушити 
Ραγάδα, ράγισμα   crack                                               пукнатина            пукотина 
Ραγδαίος, ταχύς   fast, rapid, speedy, abrupt, steep      брз                      брз 
Ραγδαιότητα, ταχύτητα rapidity, swiftness                     брзина                 брзина 
Ραγίζω               crack, get cracked                             напукнувам            напукнути 
Ραγίζω               crack, get cracked                             пукам                     пукнути 
Ραδιενέργεια       radioactivity                                       радиоактивност   радиоактивност 
Ραδιενεργός        radioactive                                         радиоактивен       радиоактиван 
Ράδιο  (χημ. Στ.)  radium                                               радио                   радијум 
Ραδιογράφημα     radiograph                                        радиограм            радиографија 
Ραδιογράφημα     radiograph                                   рендгенска снимка   рентгенска снимак 
Ραδιοθεραπεία     radiotherapy                                     радиотерапија        радиотерапија 
Ραδιοτηλεγράφημα radio telegram                               радиотелеграма    радио телеграм 
Ραδιοφωνικός σταθμός radio station                            радиостаница         радиостаница 
Ραδιόφωνο           radio-set                                           радио                      радио 
Ραδιόφωνο          radio-set                                            радиоапарат         радио апарат 
Ρακή (ρακί, τσίπουρο)  raki                                           ракија                   ракија 
Ράκος                    rag, tatter                                         крпа                     крпа 
Ράμφος                 bill, beak                                          клун                     кљун 
Ρανίδα                   drop                                                 капка                   кап, капљица 
Ραντίζω                 sprinkle, spray                                 прскам                 прскати 
Ράντισμα               sprinkling, spraying                          прскање               прскање 
Ράπτης, ράφτης   tailor                                                 кројач                   кројач 
Ραπτική, ράψιμο  sewing, needlework, dressmaking   шиење                 шивење 
Ράσο                     cassock                                            мантија                мантија 
Ράτσα                   race, stock, blood                             раса                      раса 
Ράτσα                   race, stock, blood                            генерација           генерација 
Ρατσισμός, φυλετισμός racism                                      расизам                  расизам 
Ράφι                      shelf, rack, ledge                               полица               полица 
Ραχίτις                  rachitis, rickets                                  рахитис               рахитис 
Ραχιτικός               rachitic, rickety                                 рахитичен           рахитичан 
Ραψωδία              rhapsody                                           рапсодија            рапсодија 
Ρεαλισμός            realism, pragmatism                          реализам             реализам 
Ρεαλιστής             realist, pragmatist                             реалист                реалиста 
Ρεβίθι                   garbanzo                                            наут                     наут 
Ρεζέρβα               spare wheel                                       резерва               резерва 
Ρεζιλεύω              bring shame on, humiliate                срамотам             осрамотити 
Ρεζίλι                   ridicule, shame, humiliation               срамота              срамота 
Ρέζω (χαράττω, χαράσσω)                                          врежувам            урезати 
Ρεκλάμα              advertisement, publicity, puff            реклама              реклама 
Ρεκλαμάρω, διαφημίζω  advertise, publicize               рекламирам        рекламирати 
Ρεκόρ                  record                                                рекорд                рекорд 
Ρεμούλα, αρπαγή  fraud, thieving, lootting                  гравеж                 гравеж 
Ρεπόρτερ            reporter                                              репортер            репотер 
Ρέπω, κλίνω, γέρνω  incline, lean, tend, run               наклонет сум     наклонити се 
Ρέστα                    change                                            остаток               остатак 
Ρετσίνι, ρητίνη    resin                                                 смола, калафониум   смола 
Ρεύμα                   airstream                                          струја                   струја 
Ρεύμα, ροή υγρών stream, flow, course                      течение                 течење 
Ρευματισμός         rheumatism                                      ревматизам        реуматизам 
Ρευστός                fluid, runny, liquid                            течен                    течан 
Ρευστότητα          fluidity, flux, liquidity                         течност                течност 
Ρέω (για υγρά)    flow, run, stream                              течам, струјам     течи 
Ρήγας, βασιλιάς  king                                                   крал                     краљ 
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Ρήγισσα, βασίλισσα queen                                           кралица               краљица, царица 
Ρήγμα                  breach, break, crack, crevice          пукнатина             пукотина 
Ρήμα                     verb                                                 глагол                  глагол 
Ρήμαγμα, ερήμωση devastation, ruining, ravage         опустошување      опустошење 
Ρήμαγμα, καταστροφή devastation, ruining, ravage    разурнување        разоравање 
Ρημάζω, καταστρέφω  ruin, ravage, lay waste         разурнувам          разорити  
Ρημάζω, ερημώνω    ruin, ravage, lay waste            опустошувам       опустошити 
Ρήξη, σχισμή, σχίσιμο rupture, break, severance     пукање                 пукотина 
Ρήξη                    rupture, break                                расцепуване       расцепаност, расцеп 
Ρήτορας               orator, rhetorician, public speaker   говорник             говорник 
Ρήτορας               orator, rhetorician, public speaker   беседник            беседник 
Ρήτορας, ρήτωρ orator, rhetorician                            ретор                   ретор 
Ρήτορας, ομιλητής orator, public speaker                  оратор                  оратор 
Ρητορική, ρητορεία  oratory, rhetoric                         реторика              реторика 
Ρητορική               oratory, rhetoric                            говорништво       говорништво 
Ρητορική               oratory, rhetoric                            беседништво      беседништво 
Ρήτρα                   clause, proviso, provision              клаузула             клаузула 
Ρήτρα, όρος      clause, proviso, provision                 услов                    услов 
Ρητώς                categorically, explicitly                      категорично        категорично 
Ρηχός                    flat, shallow                                   плиток               плитак 
Ρίγα (Γεωμ.)          line                                               линија, линијар  линија 
Ρίγανη                  origan(um)                                     оригано               оригано 
Ρίζα                       root, stem                                      корен                  корен 
Ριζικό, μοίρα, πεπρωμένο destiny, fate, portion        судбина               судбина  
Ριζικός                  radical, root, total                            коренит               коренит 
Ριζοσπάστης         radical                                            радикал            радикалац 
Ριζοσπαστικός      radical                                             радикален         радикалан 
Ρίμα, ομοιοκαταληξία rhyme                                       рима                  рима 
Ριμάρω, κάνω ομοιοκαταληξία rhyme                        римувам            римати 
Ρίνη, πριόνι, ρινί, ρήνα   file                                        пила                  пила            
Ρινίζω, πριονίζω  file                                                  пилам                 пилати 
Ρινίζω, κόβω, τέμνω file                                             сечам                 сечити 
Ρινικός                  nasal                                              носен (од нос)   носни 
Ρινόκερως            rhinoceros, rhino                             носорог               носорок 
Ριψοκινδυνεύω     jeopardize, risk, venture                  ризикувам           ризиковати 
Ριψοκίνδυνος       venturesome, bold, adventurous   смел                    смео 
Ροδακινιά              peachtree                                     праска  (дрво)    бресква (дрво) 
Ροδάκινο (καρπός) peach                                          праска (плод)    бресква (плод)             
Ρόδο                      rose                                                роза                    ружа 
Ρολογάς              watch-maker                                   часовничар          часовничар  
Ρολόϊ                      watch, clock                                 часовник              часовник 
Ρόλος                    role, part, lines                               улога                    улога 
Ρομαντικός           romantic                                         романтичен          романтичан 
Ρόμβος                  rhombus, lozenge                           ромб                   ромб 
Ρομφαία (ξίφος)  sword                                             (широк) меч          мач, сабља 
Ροπή, κλίση        inclination, tendency                        склоност             склоност, наклоност 
Ροπή, τάση         inclination, tendency                         тенденција        тенденција 
Ροπή, κλίση     inclination, tendency                            тежнеење          тежење, стремљење 
Ρούβλι                  rouble                                               рубља                 рубља 
Ρουθούνι            nostril                                                 носница             носница 
Ρουκέττα            rocket                                                ракета                   ракета 
Ρούμι                  rum                                                     рум                     рум 
Ρυάκι                    brook, creek, streamlet                    поточе                 поток 
Ρυζόγαλο              rice pudding                                    сутлијаш             сутлијаш 
Ρυθμίζω                 regulate, adjust, fix, control            регулирам          регулисати 
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Ρυθμίζω, διευθύνω regulate, adjust, control                уредувам            уредовати 
Ρυθμίζω               regulate, adjust, control                   уредувам            уређивати  
Ρυθμικός               rhythmical, measured                     ритмичен             ритмичан 
Ρύθμιση                regulation, adjustment                     регулирање         регулисање  
Ρύθμιση                regulation, adjustment                    уредување            уређивање 
Ρύθμιση                regulation, adjustment                 уредување          наређивање 
Ρύθμιση                regulation, adjustment                 уредување          оправљање, оправка 
Ρυθμός                  rhythm, tempo, cadence              ритам                   ритам 
Ρυθμός                 rhythm, tempo, cadence              темпо                    темпо  
Ρυμούλκηση       towing, hauling, towage                 теглење                тегљење 
Ρυμουλκώ             tow, haul, take in tow                  теглам                  теглити 
Ρυπαρός               dirty, filthy, grimy                         нечист, валкан    нечист  
Ρυπαρότης, ακαθαρσία  dirtiness, filthiness             нечистотија          нечистоћа  
Ρυπαρότης, φαυλότητα  smut, filth, obscenities       подлост                подлост 
Ρυτίδα                  wrinkle, line                                   брчка                     збрчка 
Ρυτιδώνω           wrinkle, line, furrow                        збрчкувам            збрчкати 
Ρώγα, ρόγα, κόκκος          grape                                зрно                    зрно  
Ρωγμή                  crack, break, gap, crevice             пукнатина           пукотина 
Pώμη (η πόλη)      Rome                                            Рим                      Рим 
Ρωμαλέος, ισχυρός  strong, stout, lusty, sturdy         силен                  силан 
Ρωμαλεότης, δύναμη   strength, stoutness                сила                    сила 
Ρωμαλεότης       strength, stoutness                          жилавост            жилавост 
Ρωμιός (Έλληνας) Greek                                            Грк                      Грк 
Ρωμηά (Ελληνίδα) Greek woman                               Гркинка              Гркиња 
Ρώμη (δύναμη)   strength, robustness, hardiness       сила                    сила 
Ρωσσία                    Russia                                         Русија                Русија 
Ρωσσικός         Russian                                               руски                  руски  
Ρώσσος                   Russian                                       Русин                   Рус 
Σαββατιάτικος     of Saturday                                      саботен              суботни 
Σαββατοκύριακο   weekend                                        сабота и недела   субота и недеља 
Σαββατοκύριακο   weekend                                         викенд                викенд 
Σάββατο                Saturday                                         Сабота               Субота 
Σαγήνευση, λεηλασία     enticing, seducing                 пленување           плењење 
Σαγηνευτικός       enchanting, charming, captivating   шармантен          шармантан 
Σαγηνεύω             enchant, charm, captivate              шармирам           шармирати 
Σαγηνεύω, γοητεύω, λεηλατώ   enchant, charm, allure  пленувам       пленити 
Σαγηνεύω            enchant, charm, captivate                пленувам             привлачити 
Σαγήνη               enchantment, charm                          привлечност        привлачност  
Σαγόνι                  jaw                                                   брада                   брада 
Σαδισμός              sadism                                             садизам              садизам 
Σαδιστής              sadist                                               садист                 садиста 
Σαδιστικός           sadistic                                             садистички         садистичан 
Σαιζόν                  season                                              сезона               сезона 
Σαΐτα, βέλος        arrow, dart                                        стрела               стрела 
Σαϊτεύω                shoot arrows                                    стрелам             устрелити 
Σάκα                   school bag                                       ученичка чанта     ученичка торба 
Σακάκι                 coat, jacket                                        сако                   сако 
Σακάτεμα            crippling, maiming                              сакатење          сакаћење 
Σακατεύω            cripple, mutilate, maim, beat up       осакатувам        осакатити 
Σακάτης              cripple, mutilated                               осакатен            сакат 
Σακάτης, ανάπηρος  cripple, mutilated                         инвалид                инвалид 
Σακκί                   sack, bag                                           вреќа                 врећа 
Σάκος                  bag, sack, kit-bag                              торба                 торба 
Σακούλα             bag, pouch                                         ќесе                    кеса  
Σάλα                   hall, spacious room                            сала                   сала 
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Σαλάμι                salami                                                салама               салама 
Σαλαμούρα        brine, pickle                                        саламура           саламура 
Σαλάτα               salad                                                   салата               салата 
Σάλι                    shawl                                                  шал                    шал 
Σαλιαρίζω, φλυαρώ      drivel, babble, drool                 брборам             брбљати 
Σάλιο, σίελος   saliva, spit, spittle, slaver                     плунка                 пљувачка 
Σαλόνι                living room, sitting room, salon          салон                   салон 
Σάλπιγγα, τρομπέτα   trumpet, bugle                           труба                  труба 
Σαλπιγκτής        trumpeter, bugler                                трубач                трубач 
Σαλπίζω             trumpet forth, blow a bugle/trumpet   трубам               трубити 
Σαλτάρω, αναπηδώ   jump, leap                                  скокам                скочити 
Σάλτο                 leap, spring, jump                               скок, салто        скок 
Σάλτσα              sauce, gravy                                       сос, салца          сос 
Σαμάρι                pack-saddle                                       самар                 самар 
Σαμάρωμα         saddling                                              самарење          самарење 
Σαμαρώνω         saddle, fasten the pack-saddle on    самарам               осамарити 
Σαμαρώνω      saddle                                                   отседлувам       седлати 
Σαμπάνια          champagne                                         шампањско        шампањац 
Σαμποτάζ, δολιοφθορά sabotage                                саботажа             саботажа 
Σανατόριο         sanatorium                                          санаториум       санаторијум 
Σάνδαλον (σανδάλι) sandal                                          сандала             сандала 
Σανός (χόρτο)  hay, fodder                                           сено                   сено 
Σάντουιτς          sandwich                                             сендвич             сендвич 
Σαξόφωνο         saxophone                                          саксофон           саксофон 
Σαπουνάδα       lather, soap-suds                                сапуница            сапуница 
Σαπίζω              go rotten                                             гнијам                  гњилети 
Σάπιος              rotten, rotted, decayed, decomposed  гнил                    гњио 
Σαπίλα              rottenness, decay, decomposition      гнилост                 гњилост 
Σαπουνάδα, αφρός   lather, soap-suds                        пена, сапуница     пена 
Σαπούνι             soap                                                    сапун                  сапун 
Σαπουνίζω         soap, lather                                       насапунувам       насапунити 
Σαπούνισμα      soap, lather                                         сапунење            сапунење 
Σάπφειρος         sapphire                                             сафир                  сафир 
Σαράκι, σκουλήκι  woodworm, canker                          црв                       црв   
Σαρακοστή        Lent                                                    велигденски пости   велики пост 
Σαρανταποδαρούσα  centipede, millepede                 стоногалка           стонога 
Σαρδέλα            sardine                                               сардела                сардина 
Σαρίκι                 turban                                                турбан                  турбан 
Σάρκα                 flesh                                                  тело                     тело 
Σαρκάζω, κοροϊδεύω   be sarcastic                             исмевам              исмејати 
Σαρκασμός        sarcasm, sneering                             сарказам              сарказам 
Σαρκαστικός      sarcastic, mocking, ironical              саркастичен          саркастичан 
Σαρκικός             carnal, sensual, sexual                    телесен                 телесни 
Σαρκώδης, από κρέας  fleshy, sensuous, succulent   месест                 меснат 
Σάρπα                 scarf, stole                                        шал                      шал 
Σάρωμα, σκούπισμα sweep(ing), raking                      метење                метење 
Σαρώνω, βάζω  sweep                                                 метам                 метати 
Σαρώνω, τοποθετώ         sweep                                  сметувам             метнути 
Σάστισμα, μπέρδεμα   confusion, perplexity                збркување          збрканост 
Σαστίζω, μπερδεύω  confuse, perplex, embarrass      се збркувам        збркати 
Σατανάς              satan, the devil, the evil one             сатана                сатана 
Σατανικός           satanic, diabolical, devilish                сатански            сатански 
Σάτιρα                satire, lampoon                                  сатира                сатира 
Σατιρικός            satirical                                              сатиричен          сатиричан 
Σατραπεία           satrapy                                             сатрапија           сатрапиа 
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Σάτυρος               Satyr                                                сатиричар         сатир 
Σαφήνεια            clarity                                                 јаснотија           јасноћа 
Σαφήνεια, καθαριότητα   clarity                                  чистота              чистоћа 
Σαφηνίζω, επεξηγώ clarify, elucidate                         расјаснувам       разјаснити 
Σαφηνίζω          clarify, elucidate                                 обсјаснувам      разјашњавати  
Σαφήνιση, εξήγηση clarification, elucidation               расјаснување     разјашњавање      
Σαφής, καθαρός clear, lucid, plain, distinct                 чист                    чист 
Σαφής                 clear, lucid, plain, distinct                  јасен                 јасан 
Σάχης                shah                                                   шах                    шах 
Σαχλαμάρα, ανοησία idiocy, foolery, stupidity            бесмислица       бесмисленост 
Σαχλαμάρα        idiocy, foolery, stupidity                     глупост             глупост 
Σάψαλο(ς)        crock                                                   гнил                   гњио 
Σβέλτος              natty                                                   брз                      брз 
Σβέλτος, απότομος, οξύθυμος natty                            пргав                  пргав 
Σβελτοσύνη, οξυθυμία agility, sprightliness                 пргавост            пргавост  
Σβελτοσύνητ, ταχύτητα  agility, speedness                 брзина                брзина 
Σβέρκος             nape, neck, scruff                              врат                   врат 
Σβήνω                 put/burn/snuff out, extinguish           гасам                гасити 
Σβήσιμο    putting/burning/snuffing out, extinguishing  гаснење            гашење 
Σβηστός             extinct, dead, dull, faded                    изгасен             угашен 
Σβώλος               clot, curdle, clod, lump                      грутка               груда 
Σεβασμός           respect, regard, veneration               уважување          уважавање 
Σεβαστός, αξιότιμος respectable                                  уважен                уважен 
Σεβαστός           respectable                                        почитуван            поштован 
Σέβομαι               venerate, revere, respect                 почитувам           поштовати 
Σέβομαι            venerate, revere, respect                    уважувам            уважавати 
Σειρά                  line, series, row, chain, queue           ред                      ред 
Σειρά                  line, series, row, chain, queue          серија                  серија 
Σειρήνα              Siren, siren, mermaid                        сирена                 сирена 
Σεισμικός            seismic                                             сеизмички            сеизмички 
Σεισμογράφος    seismograph(er)                                сеизмограф       сеизмографос 
Σεισμολογία       seismology                                        сеизмологија       сеизмологија 
Σεισμολόγος     seismologist                                       сеизмолог            сеизмолог 
Σεισμός              earthquake, earth tremor                  земјотрес            земљотрес 
Σέλας                 glare, glow, light, radiance                 светлина            светлост 
Σελήνη               moon                                                  месечина           месец 
Σεληνιασμός (επιληψία) epilepsy                                 епилепсија           епилепсија 
Σελίδα                page                                                   страница            страница 
Σέλλα                saddle                                                 седло                   седло 
Σελλάς, σελοποιός, σαμαράς saddler                        седлар                 седлар, сарач 
Σέλλωμα           saddling                                             седлање              седлање 
Σελλώνω           saddle                                                 оседлувам          оседлати 
Σεμιγδάλι          semolina                                              гриз                       гриз 
Σεμνός              modest, humble, unassuming              скромен             скроман 
Σεμνότητα         modesty, shyness, decency                скромност          скромност 
Σενδούκη σεντούκι, κασσέλα, κάσα) box, case          сандак                сандук 
Σεντόνι              sheet                                                   чаршав              чаршаф 
Σεξ, έρωτας       sex                                                      секс                    секс 
Σεξουαλικός, ερωτικός sexual                                      сексуален          сексуалан 
Σεπτέμβριος September                                              септември          септембар 
Σερβίρω            serve                                                   сервирам           сервирати 
Σερβίτσιο          cutlery, set, service                             сервис (за јадење)  сервис 
Σερβιτόρος      waiter                                                   келнер                келнер 
Σεργιανίζω        promenade, lounge, stroll about          шетам                  шетати 
Σέρνω             drag, draw, pull, trail, tug                     тегнам                 теглити 
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Σέσουλα, φτυάρι  scoop                                                лопатка              лопата 
Σηκώνω, εγείρω, ανυψώνω   lift, raise, cock, heave  дигам                  дићи, дигнути 
Σηκώνω, ξεσηκώνω lift, raise, cock, heave                издигам                издићи 
Σήμα                 sign, signal, cockade                            знак                    знак  
Σήμα                 sign, signal, cockade                            значка                значка 
Σήμα, γνώρισμα, σημάδι  sign, signal, cockade, marking  белег              белег 
Σημαδεύω, μαρκάρω, σημειώνω  mark, scar, pit, score  бележам            бележити 
Σημαίνω            mean, signify, indicate                        значам                  значити 
Σημαίνω, χαρακτηρίζω  mean, signify, indicate           означувам           означити 
Σημαντικός       significant, important, considerable      важен                  важан 
Σημαντικός       significant, important, considerable      значаен              значајан 
Σημαντικότητα   importance                                           важност            важност 
Σημαντικότητα   importance                                          значајност          значајност 
Σημασία           meaning, sense                                    значење            значај  
Σημασία           meaning, sense                                   смисла                смисао 
Σημασιολογία, σημαντική semantics                           семантика          семантика 
Σηματοδότηση   signalling                                           сигнализација     сигнализација 
Σημείο              sign, trace, mark, point, spot               знак                    знак 
Σημείο (σήμα)  sign, trace, mark, point, spot                сигнал                сигнал 
Σημείωμα        note, memo, record                              белешка             забелешка 
Σημειώνω, μαρκάρω  mark, scar, pit, score               бележам             бележити 
Σήμερα             today, this day                                     денес                данас 
Σημερινός        of today, today’s                                   денешен           данашњи 
Σήραγξ            tunnel                                                    тунел                тунел 
Σήσαμος, σησάμι, σουσάμι sesame                             сусам                 сусам 
Σήστρον, σήττα, κόσκινο sieve, screen, riddle            сито, решето     сито (за брашно) 
Σήψη                decay, decomposition, putrefaction    гниење               гњилење 
Σθεναρός, δυνατός sturdy, stout, vigorous                  силен                 силан 
Σιάζω, επισκευάζω, διορθώνω make                         поправам          поправити, оправити 
Σιάζω, τακτοποιώ   make                                             уредувам           уредити 
Σιάξιμο, φτιάσιμο  making, doing, fixing                       поправање         поправљање 
Σιάξιμο, φτιάσιμο  making, doing, fixing                      поправање       оправљање, оправка 
Σιγά, χαμηλόφωνα  slowly                                           тивко                    тихо 
Σιγά                 slowly                                                   полека                полако 
Σιγαλιά, ησυχία  quiet, peace, silence, hush               тишина               тишина 
Σιγάρο, τσιγάρο  cigarette                                           цигара                 цигарета  
Σιγανός, ήρεμος, πράος quiet, gentle, soft                 спокоен               спокојан 
Σιγανός, σιωπηλός quiet, soft, slow                            тивок                   тих 
Σίγουρα, βεβαίως, ασφαλώς certainly, surely             сигурно              сигурно 
Σίγουρος          certain, sure, assured                           сигурен             сигуран 
Σιδεράδικο       blacksmith’s                                          ковачница         ковачница 
Σιδερένιος       of iron                                                   железен              жељезан 
Σίδερο              iron                                                       железо               железо 
Σίδερο              iron                                                        пегла                пегла 
Σιδέρωμα         ironing, pressing                                   пеглање            пеглање 
Σιδερώνω         iron, press                                            пеглам               пеглати 
Σιδηροδρομικός  rail, railway                                        железнички       железнички 
Σιδηρόδρομος  rail, railway, train, railroad                    железница        железница 
Σιδηρουργείο    blacksmith’s, ironsmith’s, forge           ковачница         ковачница 
Σιδηρουργός    blacksmith, ironsmith                            ковач                 ковач 
Σιδηρουργός    blacksmith, ironsmith                           железар              жељезар 
Σιλουέτα           silhouette, outline, figure                      силуета             силуета 
Σιλουέτα, εικόνα, σχήμα, φιγούρα silhouette, outline, figure фигура              фигура 
Σιμά, πλησίον, κοντά  near, close, next to                   блиску                   блиско 
Σιμιγδάλι           semolina                                            гриз                        гриз 
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Σινεμά               cinema                                               кино                       кино 
Σιρόπι               syrup, treacle                                      сируп                    сируп 
Σιταποθήκη, σιρός  granary, barn                                силос (за жито)    силос 
Σιταποθήκη, αμπάρι  barn, garner, granary                амбар                    амбар 
Σιταρένιος, εύφορος σε σιτάρι  wheaten                    житен                     житан, пшенични 
Σιτάρι, σίτος      wheat                                                  жито                    жито 
Σιτεύω              get gamy/high                                      гојам                   гојити 
Σιτίζω, τρέφω    feed, nourish, offer meals                  хранам                хранити 
Σιτίζω                 feed, nourish, offer meals                  исхранувам       нахранити 
Σιφόνι                siphon                                                сифон                 сифон 
Σίφουνας, κυκλών, τυφώνας cyclon                           циклон                циклон 
Σίχαμα               abomination, disgusting person         гадење                гађење 
Σιχαμάρα          abomination, hate, detestation            одвратност        одвратност 
Σιχαμερός         abhorrent, detestable, hateful            одвратен            одвратан 
Σιχαμερός         abhorrent, detestable, hateful            гаден                  гадан 
Σκάβω               dig up, scoop out                               копам                 копати 
Σκάβω, εκσκάπτω, ξεθάβω   dig up, scoop out         ископувам           изкопати 
Σκάκι                 chess                                                 шах                      шах 
Σκαλίζω, ανασκάπτω, σκάπτω  grub, dig up, scratch  копам               копати, прекопати 
Σκαλίζω, λαξεύω  engrave, carve                              гравирам             гравирати 
Σκάλισμα           digging, digging up, scratching          копање               копање 
Σκάλισμα, εκσκαφή digging up                                   прекопување, копање   прекопавање 
Σκάλισμα, λάξευση engraving, carving, cutting          гравирање           гравура 
Σκαλιστήρι, τσαπί, τσάπα  mattock, small hoe          мотика                  мотика 
Σκαλωσιά           staging, scaffolding                          скеле                   скеле 
Σκαμνί, καρέκλα  stool, chair                                     столче                  столица 
Σκανδαλιάρης    troublemaker                                    скандалџија        скандалозан 
Σκανδαλίζω       scandalize                                         скандализирам     скандализовати 
Σκάνδαλο          scandal                                              скандал               скандал 
Σκανδαλώδης    scandalous                                      скандалозен        скандалозан  
Σκαντζόχοιρος   hedgehog, porcupine                        еж                         јеж 
Σκαπουλάρω, ξεφεύγω   escape, get off/away         избегнувам         избегнути, избећи 
Σκαρί, σκελετός hull                                                   скеле                     скелет 
Σκαρί, σχήμα                hull                                        фигура                 фигура       
Σκαρφίζομαι, επινοώ, σκαρώνω think up, invent     измислувам         измислити 
Σκαρφίζομαι, επινοώ, σκαρώνω think up, invent    измислувам         измишљати 
Σκάρωμα          thinking up, invention                       измислување       измишљотина 
Σκάσιμο, ράγισμα  chap                                             прскање              пукотина 
Σκαστός, θορυβώδης  smacking, loud                       бучен                   вучан 
Σκάφη                tub                                                     корито                 корито 
Σκαφτιάς            digger, navvy                                    копач                   копач 
Σκάψιμο            digging, carving, hollowing                копање                 копање 
Σκάψιμο            digging, carving, hollowing               прекопување         прекопавање 
Σκελετός           skeleton, frame                                  скелет                 скелет 
Σκέλος                leg, limb                                           нога                     нога 
Σκεπάζω            cover, veil, spread with                     покривам            покрити 
Σκεπάζω           cover, veil, spread with                     скривам               прикривати 
Σκέπασμα         covering, cover, blanket, lid               покривање          покривач 
Σκέπασμα         covering, cover, blanket, lid               скривање              прикривање 
Σκεπαστός        covered, roofed                                  покриен               покривен 
Σκεπαστός        covered, roofed                                 скриен                  прикривен 
Σκεπή                roof                                                   кров                      кров 
Σκεπτικός          sceptic, thougtful                               замислен              замишњен 
Σκεπτικός (Επίθ.) sceptical                                        скептичен               скептичан 
Σκέπτομαι           think, meditate, think over                мислам                мислити 
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Σκεύος, εξάρτημα  utensil, vessel                                прибор                 прибор 
Σκεύος                  utensil, vessel                                 сад                       суд 
Σκευωρία           intrigue, scheming, fabrication          интрига                 интрига 
Σκευωρία, πλοκή, περιπλοκή, intrigue, scheming, fabrication  заплет     заплетање 
Σκέψη                thought, thinking, idea                       мисла                    мисао 
Σκηνή                pavilion, tent                                     шатор                 шатор 
Σκηνή                scene, stage                                     сцена                  сцена 
Σκηνογραφία    scene-painting, stage designing       сценографија     сценографија 
Σκηνογράφος   scene-painter, stage designer           сценограф         сценограф 
Σκηνοθέτης       film director                                       режисер             режисер 
Σκήπτρο            scepter                                            скиптар                 скиптар 
Σκήπτρο            scepter                                            жезол                    жезло 
Σκί                      ski                                                    скијање               скијање 
Σκιά                   shadow, shade                                 сенка                   сенка 
Σκιά, όραμα, οπτασία   shadow, shade                     привидение          привидење 
Σκιάχτρο           scarecrow, bugbear, gright               страшило            страшило 
Σκίουρος, βερβερίτσα squirrel                                   верверица             веверица 
Σκίτσο               sketch                                               скица                    скица 
Σκίτσο               sketch                                                цртеж                   цртеж 
Σκιτσογράφος   sketcher, artist, cartoonist                 цртач                    цртач 
Σκλάβα             slave (woman)                                  робинка                робиња 
Σκλαβιά             slavery, servitude, bondage              ропство              ропство 
Σκλάβος            slave (man)                                       роб                      роб 
Σκλάβωμα, αιχμαλωσία enslavement                      заробување         заробљавање 
Σκλάβωμα, σκλαβιά enslavement                            заробување         робовање 
Σκλαβώνω, αιχμαλωτίζω enslave                            поробувам          поробити 
Σκλαβώνω       enslave                                             заробувам           заробити 
Σκλαβώνω       enslave                                             заробувам            заробљавати 
Σκληρός            tough, hard, stiff                                тврд                    тврд 
Σκληρός            tough, hard, stiff                                суров                  суров 
Σκληρός, σφοδρός, ισχυρός    tough, hard, stiff       жесток                  жесток 
Σκληρότητα      hardness, toughness, cruelty            суровост             суровост 
Σκληρότητα, χοντροκοπιά    wildness, savagery       грубост              грубост 
Σκληρότητα      hardness, toughness, cruelty            тврдост                тврдоћа 
Σκληρότητα, σφοδρότητα hardness, toughness, cruelty жестокост        жестина 
Σκόνη                dust                                                  прав, прашина    прашак 
Σκoνίζω            cover with dust                                 прашам, напрашувам  прашити 
Σκοπευτήριο     shooting range                                  стрелиште            стрељана 
Σκοπευτής        sharpshooter                                     стрелец                 стрелац 
Σκοπεύω           aim, sight, train on                            целам                   цељати 
Σκοπεύω           aim, sight, train on                            нишанам              нишанити 
Σκοπιά, παρατηρητήριο  observation post, watch tower караула            караула 
Σκόπιμος, προσχεδιασμένος  deliberate, intentional  смислен              смишљен 
Σκόπιμος          deliberate, intentional, purposeful      намерен              намеран 
Σκοπός             aim, goal, intention, purpose             цел                      цел 
Σκοπός, πρόφαση  aim, goal, intention, purpose       намера                 намера 
Σκορβούτο        scurvy                                                скорбут              скорбут 
Σκόρδο             garlic                                                  чесен, лук          чесан 
Σκόρος, σκώρος  moth                                               молец                 мољац 
Σκορπίζω, ραντίζω  scatter, disperse, dispel             прскам                  прскати 
Σκορπίζω, ψεκάζω scatter, disperse, dispel              распрскувам       распрскивати 
Σκόρπιος          scattered, dispersed, littered, loose    растурен            растурен 
Σκορπιός          scorpion                                             скорпија               шкорпија 
Σκοτάδι, σκότος darkness, gloom, obscurity               мрак                    мрак 
Σκοτεινιάζω       darken, get/ become dark                 потемнувам        потамнети 
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Σκοτείνιασμα    darkening                                           помрачување    помрачење  
Σκοτεινός          dark-coloured, brown, sombre           темен                таман 
Σκοτεινός, ζοφερός dark, somber, somber                мрачен                мрачан 
Σκοτεινός, θολός dark, somber, somber                     нејасен              нејасан 
Σκότωμα, σκοτωμός  killing, doing away with             убиство             убиство 
Σκότωμα, σκοτωμός   killing, doing away with            убивање             убијање 
Σκοτώνω           kill, murder, put to death                     убивам              убити 
Σκουλήκι          worm, maggot, earthworm                   црв                     црв 
Σκουληκιασμένος wormy, maggoty, worm-eaten       црвлив               црвљив 
Σκούξιμο           howling, yelling, screaming, squeak   вресок               врисак 
Σκούπα             broom                                                  метла                метла 
Σκουπίζω          sweep, clean, brush                            метам                мести 
Σκουπίζω          sweep, clean, brush                           изметувам         измести, бришати 
Σκούπισμα      sweeping, cleaning                              бришење             бришање 
Σκουριά             rust                                                      рѓа                     рђа 
Σκούρος            brown,dark-colouted, sombre            темен                 таман 
Σκούφια (σκούφος) cap, beret                                     капа      (плетена) капа 
Σκούφια, πηλήκιο   cap, beret                                     шапка                    шапка 
Σκύβαλο, κατάλοιπο  sifting, dross, refuse, trash        остаток                остатак 
Σκύβαλο, σκουπίδια  sifting, dross, refuse, trash        отпадок, фира     отпадак 
Σκυθρωπός     sulky, glum, gloomy, frowing               намуртен             намрштен 
Σκύλα                 dog                                                    кучка                    кучка 
Σκυλί                 dog                                                     куче                      куће 
Σκωληκοειδίτις    apendicitis                                        апендицитис        апендицитис 
Σλαβικός         Slav(ic), Slavonic                                  словенски             славенски 
Σμάλτο             enamel                                                емајл                     емајл 
Σμαράγδι         emerald                                                смарагд               смарагд 
Σμέουρο         raspberry                                              малина                 малина 
Σμήνος             swarm                                                рој                         рој 
Σμήνος, στρατιωτική μοίρα  swarm                            ескадрила            ескадрила 
Σμίγω, αναμιγνύω  meet, join, get together                смесувам             смешати 
Σμίλη               chisel, gouge                                       длето                   длето 
Σμίξιμο, ανάμιξη  mixing, meeting, joining                 мешање               мешање       
Σμύριδα, σμύρις  emery                                             шмиргла              шмиргел 
Σνομπ              snob                                                     сноб                    снобизам 
Σοβαρός, σπουδαίς  serious, solemn, sober, sedate  важен                 важан 
Σοβαρότης, σπουδαιότης  significance, importance    важност             важност 
Σόδα                bicard, soda                                         сода                   сода 
Σόϊ                    family, descent, ancestry, race           род                     род 
Σόϊ                    family, descent, ancestry, race           сој                       сој 
Σόϊ, ράτσα, φυλή  family, descent, ancestry, race     раса                       раса  
Σοκάκι             narrow street, alley (-way )                  сокак                   сокак 
Σοκάρω           shock, offend                                       шокирам             шокирати 
Σοκολάτα        chocolate                                             чоколада            чоколада 
Σοκολατένιος  chocolate                                             чоколаден           чоколадни 
Σόλο                 solo                                                     соло                    соло 
Σολωμός, σολομός  salmon                                        лосос                   лосос 
Σόμπα             stove                                                    печка                   пеђ 
Σονάτα            sonata                                                  соната                  соната 
Σοπράνο         soprano                                                сопран                 сопран 
Σοσιαλισμός    socialism                                              социјализам       социјализам 
Σοσιαλιστής     socialist                                                социјалист          социјалиста 
Σουβλί, τρυπητήρι  bradawl, pricker, stabber              шило                    шило 
Σουγιάς            clasp-knife, penknife                            џепен нож           џепни ножни 
Σουλτάνος      sultan                                                     султан                 султан 
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Σούπα              soup                                                    супа                      супа 
Σουπιά, σηπία   squid                                                  сипа                      сипа 
Σούρωμα, διύλιση   staining                                        филтрирање         филтрирање 
Σούρωμα        staining                                                  цедење                 цедење  
Σούρωμα, ξεκαθάρισμα  staining                                прочистување      пречишћавање    
Σουρώνω          strain, filter                                         цедам                 цедити 
Σουρώνω           strain, filter                                        процедувам     процедити 
Σουρωτήρι         strainer, colander, cullender              цедилка             цедиљка 
Σουσάμι, σησάμι sesame                                            сусам                сусам 
Σούσουρο        rumour, gossip, scandal, stir               шушкање          шушкање 
Σουτζούκι         stewed meatball, faggot                      суџук                 суџук 
Σοφία               wisdom, erudition, learning                 мудрост             мудрост 
Σοφίζομαι         invent, think up, make up                   измислувам       измислити 
Σοφιστής          sophist, quibbler                                 софист              софиста 
Σοφός              wise, learned, erudite                          мудар              мудар 
Σοφός              wise, learned, erudite                          учен                 учен 
Σπάγγος           string, twine                                         коноп               конопац 
Σπαθί               sword, sabre                                       меч                  мач 
Σπαθίζω           cut with a sword                                  мечувам           мачевати 
Σπανάκι           spinach                                                 спанаќ              спанаћ 
Σπάνια             seldom, rarely, scarcely                       ретко                ретко 
Σπάνιος           rare, uncommon, unusual                     редок               редак 
Σπανιότητα      rareness, scarceness, scarcity             реткост             реткост 
Σπαράγγι         asparagus                                            шпаргла            шпарога 
Σπάργανο, πάνα μωρού  swaddling-clothes              пелена                 пелена 
Σπαρταρώ, τρέμω   writhe, palpitate                           треперам            треперити 
Σπασμωδικός   spasmodic, convulsive                        грчевит               грчевит 
Σπατάλη            waste, wastage, extravagance           расипништво     расипништво 
Σπαταλώ           waste, misspend, dissipate                 расипувам         расипати 
Σπάτουλα        spatula                                                  спатула              шпатула 
Σπείρα (έλικα) spiral, coil                                             спирала                спирала 
Σπέρμα, σπόρος  semen, sperm, seed                       семе                      семе 
Σπέρμα            semen, sperm, seed                             сперма               сперма 
Σπέρνω            sow, seed                                            посевам              посејати 
Σπέρνω            sow, seed                                             сеам                   сејати 
Σπέρνω, απλώνω, διαδίδω  spread, litter                  распространувам   распрострирати 
Σπήλαιο           cave, cavern                                        пештера             пећина 
Σπίθα               spark, sparkle                                      искра                  искра 
Σπιθίζω (σπιθοβολώ) throw out sparks, glint               искрам               искрити 
Σπιθίζω, σπιθοβολώ throw out sparks, glint               блескам              блештати 
Σπιουνάρω (κατασκοπεύω) spy                                  шпионирам        шпијунисати  
Σπιούνος          informer, snooper, sneak                     шпион                шпијун 
Σπίτι                  house, residence, home                      куќа                    кућа 
Σπίτι, οικία        house, residence, home                      дом                    дом 
Σπιτικός            domestic, house, home, homely           домашен         домаћин 
Σπιτονοικοκύρης  landlord, house owner/proprietor      домаќин           домаћин 
Σπλήνα             spleen                                                   слезина           слезина 
Σπόγγος            sponge                                                сунѓер              сунђер 
Σπόνδυλος        vertebra                                                пршлен            прешњен 
Σπορ                   sport                                                    спорт               спорт 
Σπορά                 sowing, seed-time, sowing-time         сеидба             сетва 
Σπορά                 sowing, seed-time, sowing-time         сеење              сејање 
Σπορέας             sower                                                  сејач                 сејач 
Σπουδάζω      study                                                      студирам         студирати 
Σπουδαίος, σημαντικός first-rate, excellent, terrific       важен               важан 
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Σπουδαιότητα    importance, significance                      важност            важност 
Σπουδασμένος   educated                                            образован        образован 
Σπουδαστής      student                                                студент             студент 
Σπουδαστής      student                                                ученик              ученик   
Σπουδή, μάθηση   study, education, schooling             учење               учење 
Σπουργίτης, σπουργίτι  sparrow                                    врабец               врабац  
Σπυρί, κόκκος   grain                                                    зрно                    зрно 
Σπυριάζω, μπουμπουκιάζω  cover/spot with pimples  пупам                  пупити  
Σταγόνα, στάλα  drop, spot, trickle, bead                      капка                   кап, капљица 
Σταγονόμετρο    dropper, dropping-tube                        пипета                пипета 
Στάδιον              stadium                                                стадион              стадион 
Σταδιοδρομία     career                                                  кариера              кариера 
Στάζω                 dreep, reek, leak                                 капам                  капати 
Στάζω, ρέω, κυλώ     dreep, reek, leak                         течам                  течи  
Σταθεροποίηση  stabilization, consolidation                  стабилизација     стабилност 
Σταθεροποίηση  stabilization, consolidation                 стабилизација     стабилизација 
Σταθεροποιώ     stabilize, consolidate, firm                  стабилизирам      стабилизовати 
Σταθερός, διαρκής    stable, steady, unfaltering, firm   траен                     трајан 
Σταθερός, επίμονος    stable, steady, unfaltering, firm  упорен, цврст       упоран 
Σταθερότητα, επιμονή stability, steadiness                   упорност, тврдост   упорност 
Στάθμευση         parking, stopping                               паркирање             паркирање 
Στάθμευση        parking, waiting, stopping                   застанување         застанак 
Σταθμεύω, σταματώ   park, wait, stop                          застанувам           застајти 
Σταθμεύω, σταματώ   park, wait, stop                          застанувам          застајкивати 
Στάθμη                level, plane, standard                         ниво                    ниво 
Σταθμός              station, stop-over                                станица                станица 
Σταλαγμίτης        stalagmite                                           сталагмит            сталагмит 
Σταλάζω              instill, implant                                      капам                  капати 
Σταλακτίτης     stalactite                                                 сталактит             сталактит 
Στάρι (σίτος, σιτάρι) wheat, corn                                    жито                      жито 
Στάρι (σιτάρι)    wheat, corn                                        пченица, житарица   пшеница 
Στάση, στασιμότητα  stagnation                                     застој                   застој  
Στασιμότης         stagnation, immobility                          стагнација           стагнација 
Στατιστική          statistics                                                статистика          статистика 
Στατιστικός         statistical                                              статистички         статистички 
Σταύλος, μαντρί, στάβλος  stable, stall, cowshed          обор                      обор 
Σταυροκοπιέμαι   cross oneself                                     се крстам               крстити 
Σταυρός              cross                                                    крст                      крст 
Σταυρώνω          crusify                                                распнувам на крст   распети на крст 
Σταφύλι               grape(s)                                               грозје                    грожђе 
Σταφυλόκοκκος   staphylococcus                                   стафилокок          стафилокока 
Στάχτη, παιπάλη  ash(es), cinders                                  пепел                   пепео 
Σταχτής              ashy, ashen, ash-coloured                   пепелав               пепељаст 
Σταχτοδοχείο      ash-tray                                               пепелник                пепељуга 
Στάχυ σιταριού ear (of corn)                                           клас (на жито)     (житен) клас 
Στεγάζω, καλύπτω, σκεπάζω   roof, cover with a roof  покривам             покрити 
Στεγνός              dry, arid                                                сув                        сув 
Στέγνωμα           drying                                                   сушење                сушење 
Στεγνώνω          dry (up/off/out)                                     сушам                  сушити 
Στεγνώνω, ξεραίνω  dry (up/off/out)                             се исушувам        исушити 
Στεγνωτήριο      drying                                                   сушилница          сушионица 
Στειροποίηση   sterilization                                           стерилизирање     стерилизација 
Στειροποιώ       sterilize                                                стерилизирам       стерилизовати 
Στείρος, άγονος  barren, sterile, infertile                       бесплоден            бесплодан 
Στείρος, άκαρπος   barren, sterile, infertile                   безрезултатен    безродан 
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Στείρωση           sterilization, sterility                         стерилитет     стерилитет, стерилност 
Στεκάμενος        standing                                              стоење                стојећи 
Στέκομαι             stop, stand                                         стојам                    стајати 
Στέλεχος            stem, stalk, shank                              стебло                    стабљика 
Στέλεχος, κοτσάνι  stem, stalk, shank                         кочан (од сметки)  кочанј 
Στέμμα               crown                                                 круна                     круна 
Στεναγμός          sigh                                                   стенкање               стењање 
Στενάζω, στενεύω, στένω sigh, moan, groan, suffer  стенкам                 стеснити 
Στένεμμα, στένευμα narrowing, taking in                    стеснување          стешњавање 
Στενεύω, στένω (για παπούτσι) get narrow               стенкам                 стегнути 
Στενογραφία      stenography                                       стенографија       стенографија 
Στενός                 narrow, restricted                            тесен                     тесан  
Στενός, οικείος, κοντινός  close, familiar                     близок                   близак 
Στενότητα           narrowness, closeness, tightness      теснина               тесноћа 
Στενότητα, εγγύτητα closeness                                    блискост             блискост, близина  
Στενότητα, οικειότητα closeness                                  интимност           интимност 
Στενοχωρώ, στριμώχνω worry, bother, trouble          притеснувам         притеснити 
Στέππα                steppe                                              степа                   степа 
Στερεομετρία      stereometry                                      стереометрија     стереометрија 
Στερεός, σκληρός hard, solid, firm, steady                 тврд                        тврд 
Στερεός, σκληρός, συμπαγής compact, solid, firm, steady  стабилен            стабилан 
Στέρηση              deprivation, loss, forfeiture             лишување             лишење 
Στερλίνα            sterling                                               стерлинг              стерлинг 
Στέρνα                 cistern, basin, water-tank                 цистерна             цистерна 
Στερνός, τελικός      last, latest                                     последен           последњи 
Στερώ                  deprive, deny, bereave                    лишувам             лишити се 
Στεφάνι               wreath, crown, garland                     венец                   венац 
Στεφάνωμα, παντρειά   crowning, wedding                 венчавање        венчавање, венчање 
Στεφανώνω         crown, wreathe                                 овенчувам           венчати 
Στεφανώνω        crown, wreathe                                овенчувам            венчавати 
Στέψη                  crowning, coronation                         крунисување     крунисање 
Στήθος                 chest, breast                                      гради                 груди 
Στηθοσκόπιο       stethoscope                                      стетоскоп            стетоскоп 
Στήλη                   column, stele                                     столб                 стуб 
Στήλη εφημερίδας column, stele                                  колона                 колона 
Στήνω, σηκώνω     stand, set up, put up                      издигам               издићи 
Στήριγμα, βοήθεια    abutment, bearing, support          потпора               потпора 
Στήριγμα             abutment, bearing, shoring, suppor    поддршка           подршка 
Στηρίζω, βασίζω    prop (up), support, sustain             базирам              базирати 
Στήσιμο               standing, setting up                           поставување     постављање 
Στιβαρός, υγιής  strong, robust, lusty                            здрав                 здрав, здравкат 
Στιγμή                 moment, instant                                   момент              моменат 
Στιγμιαίος            momentary, instant, instantaneous    моментален       моменталан 
Στίλβωμα           shine, polishing, varnishing                 полирање          полирање 
Στιλβώνω           shine, varnish, polish                          полирам             полирати 
Στιχογράφος       rhymester, versifier                            стихописец         стихописац 
Στίχος                  verse, line                                          стих                    стих 
Στοά, καμάρα      arcade                                                аркада               аркада 
Στοιβάζω, γεμίζω    accumulate, pile, heap                   натрупувам       натрпати 
Στοιχειό, φάντασμα ghost, phantom, spirit, spook        привидение       привиђење 
Στοιχειό, φάντασμα ghost, phantom, spirit, spoo           дух                     дух 
Στοιχείο               element, data                                     елемент             елемент 
Στοιχείο, τεκμήριο element, data                                    доказ                   доказ 
Στοιχειώδης     elementary                                              елементарен     елементаран   
Στοίχος, γραμμή, σειρά   line, file, row, rank                  ред                      ред 
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Στοίχος, γραμμή, σειρά    line, file, row, rank                 линија                  линија 
Στοκάρω              stucco, putty                                       китирам              китовати 
Στόκος                 stucco                                                 кит                       кит 
Στολή                   uniform                                              униформа           униформа 
Στολή, φορεσιά         uniform                                          носија                ношња 
Στολίδι                  jewel, gem, ornament, bijou              украс                   украс 
Στολίζω                decorate, deck                                   украсувам        украсити 
Στολίζω                decorate, deck                                   китам                 окитити 
Στολισμός           decoration, decking, dressing             украсување    украшавање 
Στόλος                fleet                                                     флота              флота 
Στόμα                  mouth                                                  уста                  уста 
Στομάχι               stomach                                              стомак              стомах 
Στομαχικός         stomach                                               стомачен         стомачни 
Στόμφος              pomposity, bombast, magniloquence  помпезост        помпезост 
Στουρνάρι           flint, numskull, dullard                          кремен              кремен 
Στοχάζομαι          meditate (on), cogitate                        размислувам    размишљати 
Στοχάζομαι          meditate (on), cogitate                        мислам             мислити 
Στοχασμός          meditation, thought                             размислување    размишљање 
Στόχος                 target, mark                                        цел                     циљ 
Στραβά, λοξά, πλάγια    askew, awry, aslant, haywire   накриво            накриво, криво 
Στραβομάρα        blindness, poor-sight                          слепило            слепило 
Στραβός, αμαρτωλός, ένοχος slanting, oblique             грешен              грешан, погрешан 
Στραβός, ψεύτικος             slanting, oblique                    лажен                лажан 
Στραβός              slanting, oblique                                  крив                   крив 
Στραβός              slanting, oblique                                  искривен           искривљен 
Στραβώνω           bend, twist                                          искривувам       искривити 
Στραγγίζω, σουρώνω  strain, filter                                 цедам                 цедити  
Στραγγίζω, σουρώνω  strain, filter                                 истискувам         исцедити 
Στράγγισμα         drain(ing), drainage                            цедење, исцедување     цедење 
Στράγγισμα         wringing, strain(ing)                            филтрирање      филтрирање 
Στραγγιστίρι        strainer, colander, filter                       цедилка             цедиљка 
Στραμπουλίζω      sprain, twist,wrench                           исчашувам        ишчашити 
Στραπάτσο, μοχθηρία, κακία  mess, damage, knock    пакост               пакост 
Στραπάτσο, ζημία  mess, damage, knock                     штета                 штета 
Στράτα                 street, road, way                                 друм                  друм 
Στράτα                 street, road, way                                 пат                     пут 
Στρατάρχης         marshall                                              маршал              маршал 
Στράτευμα (στρατός) army, armed forces                     војска                 војска 
Στράτευμα (στρατός) army, armed forces                     армија                армија 
Στράτευση (στρατολόγηση) recruitment, enlistment     регрутација        регрутација 
Στρατηγική          strategy                                               стратегија          стратегија 
Στρατηγός            general                                              генерал              генерал 
Στρατιώτης          soldier                                                војник                 војник 
Στρατιωτικός        military, army, martial                        воен                    војни 
Στρατοκράτης      militarιst                                             милитарист       милитарист 
Στρατολόγηση   recruitment                                          регрутација         регрутовање  
Στρατολογώ        recruit, enlist, conscript                       регрутирам        регрутовати 
Στρατόπεδο        camp, encampment                           воен логор          војни логор 
Στρατόπεδο        camp, encampment                           воен логор          логор 
Στρατόσφαιρα      stratosphere                                       стратосфера     стратосфера 
Στρατώνας           barracks, quarters                              касарна               касарна 
Στρεβλός              crooked, distorted, warped                 искривен             искривљен 
Στρεβλότητα         distortion, twisting                              искривеност        искривљеност 
Στρεβλώνω         distort, twist                                         искривувам         искривити 
Στρεβλώνω, διπλώνω  distort, twist                               превиткувам      превијати, превити 



244 

 

Στρίβω, στρέφω   turn, bend, screw, twist, spin             вртам                   вртети 
Στρίγκλα, μάγισσα  shrew, hag, harridan                        вештерка             вештица 
Στριφογύρισμα, στρίψιμο, στροφή turn, twist, toss        вртење, вртеж      вртешка 
Στριφτός               twisted, spun                                     завртен               заврнут 
Στρίφω, ελίσσω  twist, wind up                                      вијам                   вијати  
Στρίφω, ελίσσω, τυλίγω  twist, wind up                      завивам                завити 
Στρίφω, ελίσσω, τυλίγω    twist, wind up                    сукам                    сукати 
Στρογγυλάδα, στρογγύλεμα  roundness                    заобленост           заобљавање 
Στρογγυλάδα, στρογγύλεμα  roundness                     заобленост          заобљење 
Στρουμπουλός, χαμηλός, κοντός  plump, tubby         низок                     низак, заобљен         
Στροφή                curve, twist, bend, turn                    завој                      завој 
Στροφή ποιήματος verse, stanza                                 строфа                  строфа 
Στρυχνίνη          strychnine                                           стрихнин               стрихнин 
Στρώμα               mattress, layer                                   душек                   душек 
Στρώμα, σωρός αχύρων     mattress, layer, blanket    пласт                    пласт 
Στρώμα, στρώση     mattress, layer, blanket                слој                       слој 
Στρώμα, κλίνη       mattress, layer, blanket                   постела                постеља 
Στρωτός, σχετικός με κρεβάτι  smooth, settled down   постелен              постељни 
Στυγερός, σιχαμερός  heinous, horrid, odious              гаден                     гадан  
Στυγερός, αισχρός    heinous, horrid, odious                гнасен                    гнусан        
Στωικός               stoical                                                стоички                 стоички 
Συ, εσύ                       you                                              ти                         ти 
Συγγένεια           relationship, connection, kinship         сродство               сродство 
Συγγενικός          related, allied, akin, kindred                роднински            родбински 
Συγγνώμη           excuse, apology,  pardon                   извинете              извињавање 
Συγγραφέας       writer, author                                        писател                писац 
Του συγγραφέα, δημιουργού  author’s                          авторски              ауторски 
Συγγράφω           write                                                    пишувам              пишати 
Συγκαλύπτω, καλύπτω cloak, disguise                        покривам              покрити 
Συγκαλύπτω       cloak, disguise                                    закривам             закрилити 
Συγκαλύπτω       cloak, disguise                                     кријам                 прикрити 
Συγκάλυψη         disguise, suppression, cover up          покривање          прикриване 
Συγκατάθεση      consent, assent                                    согласност          сагласност 
Συγκατανεύω      consent to, assent to                          се согласувам      сагласити 
Συγκεντρώνω, συμπυκνώνω concentrate, muster    концентрирам         концентрисати 
Συγκέντρωση      concentration, levy, assembly           концентрирање      концентрицање 
Συγκέντρωση      concentration, assembly                  централизација    централизациање 
Συγκεντρωτισμός  centralization                                   централизам          централизам 
Συγκεχυμένος, ασαφής confused, muddled, turbid       нејасен                  нејасан 
Συγκλητικός         senator                                               сенаторски           сенаторски 
Συγκοινωνία        communication                                   комуникација       комуникација 
Συγκοινωνώ        communicate, be connected             комуницирам       комуницирати 
Συγκρατώ            prop up, bear, carry                           задржувам            задржати 
Συγκρατώ            prop up, bear, carry                           задржувам            уздржати 
Συγκρίνω             compare with, parallel                        споредувам          упоредити 
Συγκρότημα         group, cluster, complex                     група                     група 
Συγκρότημα         complex                                             комплекс               комплекс 
Σύγκρουση          collision, crash, conflict                      судир                    судар 
Σύγκρουση, καταστροφή collision, crash                       катастрофа           катастрофа 
Σύγκρουση          conflict                                                конфликт              конфликт 
Συγγνώμη           excuse, apology, forgiveness             извинување          извињење 
Συγυρίζω              tidy up, arrange, put in order            уредувам               уредити 
Συγυρίζω              tidy up, arrange, put in order             спремам                 средити 
Συγύρισμα, τάξη   tidying, housework                           уредност                  уредност 
Συγχαίρω              congratulate                                     честитам успех      честитати 
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Συγχαρητήρια, χαιρετισμός congratulations, compliments  поздрав             поздрављање 
Συγχαρητήρια, χαιρετισμός  congratulations, compliments  поздрав              поздрав 
Συγχορδία            chord                                                акорд                        акорд 
Συγχρονίζω          synchronize, time                            синхронизирам       синхронизовати 
Συγχρονισμός      synchronization, simultaneity           синхронизам           синхронизација 
Σύγχρονος           contemporary, modern                   современ                савремен 
Σύγχρονος           synchronous, simultaneous            синхрон                 синхрон 
Συγχύζω, μπερδεύω   upset, put out, vex                    смешувам           смешати 
Σύγχυση, μίξη    vexation, annoyance, confusion       смешување          смеса, смеша 
Συγχώρηση         forgiveness, pardon, remission       прошка                 опроштај 
Συγχώρηση         forgiveness, pardon, remission        извинување        извињење 
Συγχωρώ            forgive, pardon, excuse                   простувам           опростити 
Συγχωρώ            forgive, pardon, excuse                   извинувам           извинити 
Συζήτηση            discussion                                        разговор             разговор 
Συζήτηση            discussion                                        дискусија           дискусија 
Συζήτηση, πολιτική συζήτηση debate                          дебата            дебата, аргументација  
Συζητώ                discuss, argue, talk about/over       разговарам         разговарати 
Συζητώ                discuss, argue, talk about/over       дискутирам          дискутовати 
Σύζυγος, ο          husband                                           сопруг                   супруг 
Σύζυγος, η          wife, spouse                                     сопруга              супруга 
Συκιά                   fig-tree                                             смоква                смоква 
Σύκο                    fig                                                    смоква                смоква 
Συκοφαντία         detraction, slander, defamation       клетва                 клевета 
Συλλαβή             syllable                                             слог                     слог 
Συλλαλητήριο   demonstration, rally, mass meeting   демонстрација   демонстрација 
Συλλαμβάνω, πιάνω  arrest, catch, capture               уловувам           улавити 
Συλλέκτης          collector                                             колекционер     колекционар 
Συλλογή             collection                                            колекција          колекција 
Συλλογίζομαι      think of/about, meditate, consider     мислам              мислити 
Συλλογίζομαι      think of/about, meditate, consider     размислувам     размишљати 
Συλλογικός         collective, joint, corporate                 колективен        колективан 
Συλλογισμός    reasoning, syllogism                           заклучок            закључење 
Συλλογισμός    reasoning, syllogism                           заклучок            закључивање 
Σύλλογος           society, club, association                   дружина             друштво 
Σύλλογος           society, club, association                   здружение          уздружење 
Σύλλογος           association club, association              колегиум            колегијум 
Συλλυπούμαι       condole/sympathize with sb             сожалувам         сажалити се 
Συλώ, κλέβω      pillage, commit a sacrilege               грабам                  грабити   
Συλώ, λεηλατώ  pillage, commit a sacrilege               грабам                 разграбити  
Συμβάλλω, βοηθώ  contribute, have a part in             помагам              помагати 
Συμβάλλω        contribute                                            предонесувам    доприносити 
Συμβάλλω        contribute                                            предонесувам    доприносети 
Συμβάν               incident, event, happening                случка                случај 
Συμβάν, περιστατικό incident, event, happening         инцидент              инцидент 
Σύμβαση, συμβόλαιο  contract, deed                           договор               уговор 
Σύμβαση, συμβόλαιο  contract, deed                           договор                договор  
Σύμβαση, συμβόλαιο  contract, deed                           контракт               контракт 
Συμβιβάζω, ειρηνεύω compromise, consiliate            помирувам          помирити  
Συμβιβασμός      compromise, reconsiliation                компромис         компромис 
Συμβολαιογράφος   notary                                            нотар                   нотар  
Συμβολή             contribution                                        принос                принос 
Συμβολίζω          symbolize, be a symbol                     симболизирам     симболизовати 
Συμβολικός         symbolic(al), token                            симболичен       симболичан 
Σύμβολο             symbol, emblem                                 симбол               симбол 
Συμβουλεύω      advise                                                 советувам          саветовати 
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Συμβουλεύω      advise                                                 консултирам        консултовати 
Συμβουλή          advice, counsel                                     консултација    консултовање   
Συμβουλή          advice, counsel                                    совет                   савет 
Συμβούλιο         council, committee, board                   совет, советување савет 
Σύμβουλος        consultant, adviser                              советник           саветник 
Σύμμαχος          ally                                                       сојузник            савезник 
Συμμερίζομαι      sympathize                                         делам               делити 
Συμμερίζομαι      sympathize                                         споделувам      поделити 
Συμμετέχω          participate, go in for                           учествувам        учествовати 
Συμμετοχή         participation, share, part, sharing        учество              учешће 
Συμμετρία          symmetry, harmony, proportion          симетрија           симетрија 
Συμμετρικός       symmetric(al), harmonious                 симетричен        симетричан 
Συμπαγής           solid, compact, massive                      цврст                  чврст 
Συμπαγής           solid, compact, massive                      збиен                  збијен 
Συμπαγής, σκληρός compact                                        компактен           компактен 
Συμπαγής, σκληρός compact                                        компактен           компактни 
Συμπάθεια         sympathy, compassion, pity                симпатија            симпатија 
Συμπαθής          likeable, nice, pleasant                         симпатичен        симпатичан 
Συμπαθώ             sympathize/feel with sb                     симпатизирам     симпатисати 
Συμπαράσταση    help, backing, support, solidarity       помош                 помоћ 
Συμπαραστάτης, βοηθός helper, backer, supporter      помошник           помоћник 
Συμπεραίνω         conclude, deduce                              заклучувам        закључити 
Συμπέρασμα       conclusion, deduction, inference        заклучок             закључак 
Συμπέρασμα, έκθεση conclusion, deduction                 извод                    извод 
Συμπεριλαμβάνω  include, contain                                 вклучувам         укључити 
Συμπίεση            compression, squeeze                        компресија         компресија 
Συμπίεση           squeeze, compression                        притискање        притискивање 
Συμπίεση           squeeze, compression                        згуснување         згушњавање 
Συμπιεστής         compressor                                         компресор          компресор 
Σύμπλεγμα          complex, group, cluster                     сплетување        сплет 
Συμπλέκω           interlace, clasp                                   преплетувам       преплести 
Συμπλήρωμα      complement, supplement, addendum  дотаток               додатак 
Συμπληρωματικός complementary, additional               дополнителен     допунски 
Συμπληρώνω     complete                                              дополнувам        допунити 
Συμπληρώνω, εφοδιάζω complete, fill in                      добавам               добавити 
Συμπληρώνω, χορηγώ complete, fill in                        добавам               допуњавати 
Συμπληρώνω, γεμίζω complete, fill in                           добавам               допунити 
Συμπλήρωση, αναπλήρωση completion, filling in        дополнение           допуњавање 
Συμπλήρωση, αναπλήρωση completion, filling in        дополнение          допуна 
Συμπολίτης         fellow-citizen                                      сограѓанин         суграђанин 
Συμπόσιο            symposium, banquet                         симпозиум         симпозијум 
Συμπόσιο, πανδαισία  symposium, banquet                банкет                  банкет 
Συμπόσιο, εορτή     symposium, banquet                     гозба                   гозба, пир 
Συμπτύσσω, συμπυκνώνω shorten, limit                     згуснувам           згуснути 
Συμπτύσσω      shorten, limit                                         стеснувам          стешњавати 
Συμπτύσσω      shorten, limit                                         стеснувам          стеснити 
Σύμπτωμα           symptom                                            симптом             симптом 
Σύμπτωμα, σημάδι   sign, indication                              белег                   белег 
Συμπυκνώνω     condense, concentrate                       кондензирам      кондензовати 
Συμπύκνωση      condensation                                      згуснување         згушњавање 
Συμπύκνωση      condensation                                       кондензација      кондензација 
Συμφέρει, βολεύει  be in one’s interest                          згодно                  згодно  
Συμφέρον            interest, profit, advantage                   корист                 корист 
Συμφιλιώνω, ειρηνεύω   reconcile, conciliate                се помирувам     помирити 
Συμφιλιώνω, ειρηνεύω   reconcile, conciliate                 се смирувам       смирити 
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Συμφιλίωση        reconciliation                                        помирување       помирење 
Συμφορά            catastrophe, disaster, calamity             несреќа              несрећа 
Συμφορά, δυστυχία   catastrophe, disaster, calamity     беда                    беда 
Σύμφορος, κατάλληλος   advantageous, economical   згоден, изгоден   згоден 
Συμφωνία           agreement, treaty, deed                       договор               уговор 
Σύμφωνο (Γραμματική) consonant                                 согласка             сугласник 
Σύμφωνo, συνθήκη (π.χ. μη επιθέσεως) pact                пакт                      пакт 
Σύμφωνος           agreeable                                            согласен               сугласан 
Συν, πλέον (Mαθημ.)  plus                                               плус                     плус 
Συναγερμός          alarm                                                 аларм                     аларм 
Συναγωνίζομαι  compete, rival, vie, match                     конкурирам            конкурисати  
Συναγωνισμός   competition, rivalry, contest                  конкуренција          конкуренција 
Συνάδελφος        colleague, fellow                                  колега                    колега 
Συναίνεση, έγκριση  assent, consent, agreement           одобрување          одобравање 
Συναίνεση, έγκριση  assent, consent, agreement          одобрување           одобрење 
Συναινώ              assent, consent, agree                       се согласувам        сагласити се 
Συναίσθημα, αίσθημα  feeling, sense, sentiment           чувство                  чувство 
Συναλλάσσω, αλλάζω, ανταλλάσσω exchange          разменувам            разменити 
Συναναστροφή, ένωση  association, company            здружување          здружење 
Συνάντηση          meeting, appointment                         средба                  сретање  
Συναντώ             meet, join, come together                   среќавам               сретати 
Συναρμολογώ     assemble, put/piece together             монтирам              монтирати 
Συνασπισμός, συμμαχία  coalition                                 коалиција              коалиција, блок 
Συναυλία             concert                                               концерт                  концерт 
Σύνδεσμος, όμιλος   association, union, league             друштво              друштво 
Συνδιαλέγομαι, συνομιλώ  converse (with)                    разговарам         разговарати  
Συνδιάλεξη        conversation                                         разговор              разговор 
Συνδικαλισμός   syndicalism, union movement             синдикализам     синдикализам 
Συνδικαλιστής   syndicalist, trade unionist                     синдикалец        синдикалиста 
Συνδικάτο          trade union, syndicate                         синдикат             синдикат 
Συνδρομή           contribution, assistance, help            претплата            претплата 
Συνδρομητής      abonent, subscriber                           претплатник        претплатник 
Συνδρομητής     abonent, subscriber                           абонент                абонент  
Συνδυάζω           combine, associate                           комбинирам        комбиновати 
Συνδυασμός      combination, scheme                          комбинирање       комбинација 
Συνεδρίαση, σύσκεψη  conference, session, sitting     заседание           заседање 
Συνέδριο            congress, convention                          конгрес               конгрес 
Συνείδηση          conscience                                         совест                 савест 
Συνεισφορά, εισφορά   contribution, share                    принос                 принос 
Συνενοχή, συμμετοχή complicity, connivance            coучество, учество    учествовање 
Συνένοχος         accomplice, partner, confederate       coучесник           cаучесник 
Συνέντευξη        interview                                              интервју              интервју 
Συνέντευξη        interview                                              разговор              разговор 
Συνέπεια            consequence, result, outcome            последица          последица 
Συνέρχομαι, εξοικειώνομαι convene, assemble, meet   свикнувам         свикнути се 
Συνέρχομαι       convene, assemble, meet                   свикнувам            свикавати се 
Σύνεση                caution, discretion prudence             мудрост                мудрост 
Συνεσταλμένος, σεμνός  timid, bashful, shy                скромен                  скроман 
Συνεταιρισμός    cooperative, partnership                    здружение            здружење 
Συνεταίρος          associate, partner                             партнер                 партнер  
Συνεταίρος         associate, partner                              ортак                      ортак  
Συνεχής              continuous, endless                          непрекинат           непрекидан 
Συνεχίζω             continue, proceed, pursue                продолжувам       продужити 
Συνεχώς            continually, continuously, endlessly   непрекинато         непрекидно 
Συνήγορος         advocate, counsel                              адвокат                адвокат 



248 

 

Συνήγορος, υπερασπιστής   advocate, counsel           заштитник             заштитник 
Συνήθεια            habit, use, custom                             навика                   навика 
Συνήθεια             habit, use, custom                            обичај                     обичај 
Συνηθίζω             habituate, get used to                       навикувам           навикнути 
Συνηθίζω             habituate, get used to                       свикнувам          свикавати се 
Συνηθίζω             habituate, get used to                      свикнувам            обичавати се 
Συνηθισμένος     habitual, usual, customary                 навикнат              навикнут 
Συνήθως             habitually, usually, commonly            обично                 обично 
Συνημμένος       attached, enclosed                            приложен              приложен  
Σύνθεση              composition, synthesis, structure      состав                  састав 
Σύνθεση             composition, synthesis, structure       композиција        композиција 
Σύνθεση, κατασκευή  structure                                     конструкиција       конструкиција 
Σύνθεση, κατασκευή  structure                                     конструкиција       конструисање 
Συνθέτης            composer                                            композитор         композитор 
Συνθετικός          synthetical                                          синтетичен         синтетички 
Συνθέτω              compose, make up                            составувам        саставити 
Συνθέτω              compose, make up, write                   компонирам        компоновати 
Συνθήκες           contitions, circumstances                      услови                   услови 
Συνθήκη              convention, treaty                               конвенција          конвенција 
Συνθήκη              convention, treaty                               договор               уговор 
Συνθηκολόγηση   capitulation, surrender                       капитулација       капитулација 
Συνθηκολογώ      capitulate, surrender                          капитулирам      капитулирати 
Σύνθημα             signal, sign                                          сигнал                 сигнал 
Σύνθημα             signal, sign                                          лозинка              лозинка 
Συνθηματικός      of a signal/sign, code                         симболичен        симболичан 
Συνιστώ               advise, reccomend                            препорачувам      препоручити 
Συνιστώ, ιδρύω, θεμελιώνω establish, set up, found     основам               основати 
Συννεφιά            cloudiness, cloudy wheather               наоблаченост      наоблаченост 
Συννεφιάζω         become cloudy, cloud over               наоблачувам       наоблачити 
Συννεφιασμένος  cloudy, clouded over, overcast          облачен               облачан 
Σύννεφο             cloud                                                   облак                     облак 
Συνοδεία, ακολουθία  escort, convoy                           свита                     свита, спровод  
Συνοδεία, ακολουθία  escort, convoy                            конвој                  конвој 
Συνοδεύω          accompany, escort, couple                спроведувам       спроводити 
Συνοδεύω          accompany, escort, couple                спроведувам       спровести 
Σύνοδος              session, period, assembly                  сесија                    сесија 
Σύνοδος (Εκκλ. ) synod                                                 Синод                     Синод 
Συνοικία, οικοδομικό τετράγωνο quarter, neighbourhood  кварт                 кварт 
Συνοικία, οικοδομικό τετράγωνο quarter, neighbourhood  маало                махала 
Συνολικός           overall, total, aggragate                      целосен                 целовит 
Σύνολον              total, summation, whole                     збир                       збир 
Σύνολον              total, summation, whole                     сума                      сума 
Σύνολον, άθροισμα   aggregation                                 агрегација            агрегација 
Σύνολον, άθροισμα   aggregation                                  агрегација           агрегат 
Συνομήλικος       of the same age                                 врсник                  вршњак 
Συνομιλία           conversation, talk, discussion             разговор              разговор 
Συνομιλία (διάλογος) conversation, talk, discussion     дијалог                  дијалог 
Συνομιλώ            converse, talk, discuss                       разговарам         разговарати 
Συνομοσπονδία confederation                                      конфедерација    конфедерација 
Συνομοταξία      class, group                                         класа                   класа 
Συνοπτικός         concise, brief, succinct                      краток                   кратак 
Συνοπτικός         concise, brief, succinct                      збиен                     збијен 
Συνοπτικότητα, πυκνότητα  brevity, conciseness       краткост               краткоћа, збијеност 
Συνορεύω           border on, be adjacent                      граничам             граничити се 
Σύνορο               border, boundary, frontier, line           граница              граница 
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Συνοχή               cohesion, coherence                          кохезија               кохезија 
Συνοχή, σύνδεση  cohesion, coherence                       споеност              спојнина 
Σύνοψη              resumé, synopsis, summary, digest   резиме                резиме 
Συνταγή             recipe                                                  рецепта               рецепт 
Σύνταγμα           constitution, charter                            конституција      конституција 
Σύνταγμα           constitution, charter                            устав                    устав 
Συνταγματάρχης colonel                                               полковник           пуковник 
Συντάκτης          author, writer, compiler                       редактор             редактор 
Σύνταξη              pension, retirement                            пензија                пензија 
Σύνταξη, γραφείο συντακτών editorial staff, office      редакција           редакција 
Συνταξιούχος     pensioner, retired                               пензионер           пензионер 
Συνταράσσω, ταρακουνώ  shake violently, shake, dismay  потресусвам       потресити 
Σύντεκνη, νονά, κουμπάρα  godmother of one’s child  кума                         кума 
Σύντεκνος, νονός  godfather of one’s child                   кум                        кум 
Συντέλεια           end                                                      крај                       крај 
Συντελεστής (Μαθημ.) coefficient                                 коефициент         коефицијент 
Συντεχνία           corporation, guild                               здружение            удружење 
Συντεχνία, σωματείο corporation                                 корпорација            корпорација 
Συντήρηση, υποστήριξη maintenance, support           поддршка              подршка 
Συντήρηση       maintenance, upkeep                           пазење                  запажање 
Συντηρητικός      conservative                                      конзервативен      конзервативан 
Συντηρώ, περιποιούμαι conserve, preserve, maintain   запазувам          запазити, пазити 
Συντηρώ, στηρίζω   conserve, preserve                       поддржувам         подржати 
Σύντομα              soon, shortly, in a short time              скоро                    ускоро 
Συντομεύω        shorten, abridge                                  скратувам              скратити  
Συντομία              shortness, briefness, brevity             краткост                краткоћа 
Σύντομος             brief, short, succinct                          краток                   кратак 
Συντονισμός       coordination, tuning                           усогласување      усклађивање 
Συντρέχω, βοηθώ   assist, relieve, help, aid                помагам                  помагати 
Συντρέχω, συνεισφέρω   assist, relieve, help, aid       придонесумам       допринети 
Συντριβή          shattering, smashing                          кршење                   кршење 
Συντρίβω, τσακίζω, σπάζω shatter, crash, smash      кршам                    кршити 
Συντρίμι, υπόλοιπο  piece, bit, fragment, shard           остаток                    остатак 
Συντροφεύω        keep company                                 придружувам       дружити се 
Συντροφιά           company, companionship                друштво                друштво 
Σύντροφος          comrade, mate                                 другар                   друг 
Συνωμοτικός        conspiratorial                                  завернички           заверенички 
Συνωνυμία          synonymity                                       синонимност        синонимност 
Σύνωρος, πρόσφατος  fresh, recent                            скорашен             скорашни 
Σύρμα                  wire                                                  жица                    жица 
Συρτάρι               drawer                                              фиока                  фиока 
Συσκευάζω          pack up, package                            пакувам                паковати 
Συσκευασία            packaging                                     пакување           паковање, амбалажа 
Συσκευή              apparatus, appliance, device           апарат                  апарат 
Συσκευή             apparatus, appliance, device           уред                      урећај 
Συσκοτίζω            darken, confuse, obscure               затемнувам         затамнити 
Συσσώρευση     accumulation                               акумулација, акумулирање  акумулација 
Συσσωρευτής     accumulator, battery                        акумулатор          акумулатор 
Συσσωρεύω       accumulate, amass, pile up              акумулирам         акумулирати 
Σύσταση              advice, recommendation                 препорака            препорука 
Συστατικό             component, ingredient                    составен дел       саставан 
Συστατικό           component, ingredient                       компонента          компонента 
Συστατικός         recommended, advisable                  препорачлив         препоручљив 
Σύστημα              system, method, way                       систем                   систем 
Συστηματικός      systematic, methodical                    систематичен       систематски 
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Συστηματοποιώ   systematize, regularize                   систематизирам   систиматизирати 
Συστημένος        introduced                                        препорачан            препоручен 
Συστήνω, συνιστώ  introduce, meet, advise               препорачувам      препоручити 
Συστολή             constraint, timidity                             стеснување         стешњавање  
Συσφίγγω          tighten, constrict                               стегам силно        стеснити силно 
Σύσφιγξη           tightening, constriction                     затегнување          затегнутост      
Σύσφιγξη           tightening, strengthening                  зајакнување          зближавање      
Σύφιλις                syphilis                                             сифилис               сифилис 
Συχνά                 frequently, often                               често                    често 
Συχνός                frequent, repeated                           чест                      чест 
Συχνός, σταθερός, αμετάβλητος frequent, repeated   постојан               постојан 
Συχνότητα          frequency, incidence                        фреквнција          фрекфревнција 
Σφαγέας              butcher                                            кој коле                 кољац 
Σφαγή                 slaughter, massacre                         колење                клање 
Σφαγιάζω, σφάζω  butcher, massacre, slaughter      колам                    клати 
Σφαδάζω, κλαίω με λυγμούς writhe, contort, toss about   се грчам          грцати  
Σφαίρα                sphere, globe, orb                            кугла                  кугла 
Σφαίρα, περιοχή, περιφέρεια oblast, province          област                 област 
Σφαίρα, περιοχή sphere, zone, area                          сфера                  сфера 
Σφαίρα όπλου    bullet                                                куршум                куршум 
Σφαιρικός, στρογγυλός spherical, globular                 сферичен            сферичан 
Σφαλίζω              close, shut, fasten                           затворам             затворати 
Σφαλίζω              close, shut, fasten                           заклучувам        закључати 
Σφάλισμα            closure, shutdown, locking              затворање          затварање 
Σφάλισμα            locking, lockup                                заклучување       закључавање 
Σφαλιστός           closed, shut                                     затворен             затворен 
Σφαλιστός          closed, shut                                     заклучен              закључан 
Σφάλλω              err, make a mistake                        грешам                 грешити 
Σφάλλω, μπερδεύω      err, make a mistake              збркувам             збрвати         
Σφάλμα              error, mistake, fault                          грешка                  грешка 
Σφετερίζομαι      usurp, embezzle                              узурпирам             узурпирати 
Σφετερίζομαι      usurp, misappropriate                      насилно присвојувам   присвојити 
Σφετερίζομαι      usurp, misappropriate                    насилно присвојувам    присвајати 
Σφετερισμός       usurpation, embezzlement            насилно присвојување  присвајање 
Σφετερισμός       usurpation, embezzlement            узурпација             узурпирање 
Σφετερισμός       usurpation, embezzlement            узурпација            узурпација    
Σφετεριστής        usurper, embezzler                         узурпатор            узурпатор 
Σφήκα                 wasp                                                оса                       оса 
Σφήνα, πρόκα, καρφί   wedge, pin, cotter                клин                       клин 
Σφίγγω              tighten, be tight, constrict                свивам                   стезати 
Σφίγγω, στενεύω  tighten, be tight, constrict            стегам, затегам    стегнути, стеснути  
Σφίξιμο, στένεμα   tightening, clasping                     стегање                стезање 
Σφίξιμο, στένεμα  tightening, clasping                      стегање                 стешњавање 
Σφιχτός                tight, firm, hard                             стегнат                  стегнут 
Σφιχτός                hard                                              тврд                        тврд 
Σφιχτός, στενός (παπούτσια) tight, narrow             тесен                       тесан 
Σφοδρός, βίαιος, απότομος furious, violent, wild      насилен                  насилан 
Σφουγγάρι, σπόγγος  sponge                                   сунѓер за миење   сунгђер 
Σφουγγαρίζω, καθαρίζω sponge up, swob               чистам                    чистити 
Σφραγίδα            stamp, seal, hallmark                     печат                      печат 
Σφραγίζω             stamp, seal                                    ставам печат       печатити 
Σφραγίζω (δόντι)  fill, stop                                         пломбирам             пломбирати 
Σφράγισμα          stamping, sealing                           запечатување      запечаћење 
Σφράγισμα, σφράγιση filling, stopping                      пломба                    пломба 
Σφραγιστός         stamped, sealed                             запечатен            запечаћен 
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Σφυγμός              pulse                                               пулс                      пулс 
Σφυρηλατημένος  hammered, forged                       кован                     кован 
Σφυρηλατώ         hammer, forge                              ковам                    ковати 
Σφυρί                  hammer                                          чекан                    чекић 
Σφύριγμα             whistle, swish, hissing                  свирење               свирање 
Σφυρίχτρα           whistle                                           свиреж                свирка 
Σχεδία                  raft                                                 сплав                    сплав 
Σχεδιάγραμμα     sketch, drawing, design                 план                      план 
Σχεδιάζω              sketch, draw, design                     цртам                   цртати 
Σχεδιάζω              sketch, draw, design                     скицирам             скицирати 
Σχεδιάζω               sketch, draw, design                    планирам             планирати 
Σχεδιαστής          sketcher, draughtman, designe     цртач                    цртач 
Σχέδιο                  plan, sketch, scheme, project       план                       план 
Σχέδιο                  plan, sketch, scheme, project       нацрт                     нацрт 
Σχέδιο, σκίτσο, πρόχειρο σχεδίασμα sketch, outline  скица                    скица      
Σχέδιο (μεταφορ.) plan, scheme, project                  намера                  намера 
Σχέση                  connection, relevance                   однос                    однос 
Σχετικά, σχετικώς relatively                                      односно                 односно 
Σχετικός              relative, relevant, related                релативен           релативан 
Σχετικότητα          relativity                                         релативност        релативност 
Σχήμα                  form, shape, figure                        форма                  форма 
Σχήμα, σχέδιο     form, shape, figure                        шема                    схема 
Σχηματίζω            form, mould, shape                      формирам            формирати 
Σχηματίζω, διαμορφώνω  form, mould, shape        образувам             образовати 
Σχηματισμός       formation, shaping                         формирање        формација 
Σχίζω                    tear, rip, pierce, slash, rend         цепам                  поцепати 
Σχίζω                    tear, rip, pierce, slash, rend         расцепувам         расцепати 
Σχίσιμο, σχισμή  split, slit, tear, rip, rend                  расцепување       расцепаност 
Σχίσιμο, σχισμή  split, slit, tear, rip, rend                  расцепување        расцеп  
Σχισμή                  rent, rift, fissure, split                    пукнатина            пукотина 
Σχολαστικός        scholastic, pedantic                       педантен             педантан 
Σχολαστικότητα   fastidiousness                               педантерија        педантерија  
Σχολή                  faculty, school                               факултет              факултет 
Σχολιάζω             comment, remark upon                коментирам        коментарисати 
Σχολιαστής         commentator, annotator                 коментатор         коментатор 
Σχόλιο                 commentary, annotation                коментар              коментар 
Σώβρακο            underpants, briefs, trunks              гаќи                      гаће 
Σώζω                   save, rescue, redeem                    спасувам             спасити 
Σωθικά                entrails, intestines, innards            утроба                  утроба 
Σωλήνας             pipe, tube, conduit                          цевка                   цев 
Σωλήνας, τρομπέτα   pipe, tube, conduit                  труба                    труба 
Σώμα                   body, figure, frame                        тело                     тело 
Σωματείο, ένωση εταιρειών corporation, association корпорација        корпорација 
Σωματικός           corporal, body, physical                телесен                телесни 
Σωματοφύλακας bodyguard                                     телохранител      телохранитељ 
Σωματώδης          stout, big, beefy                            снажен                снажан 
Σώος                    safe, unharmed, undamaged        цел                      цео 
Σώος, υγιής        safe, unharmed, undamaged         здрав                   здрав 
Σωρός                 heap, pile, stack, crop                  куп                        купа 
Σωσίβιο               life-jacket, lifebelt                     појас за спасување    појас за спасавање 
Σώσιμο               rescue, saving, salvation             спасување            спасавање 
Σωστά, κανονικά  properly, correctly                     правилно               правилно 
Σωστά, πιστά     properly, correctly                         верно                     верно 
Σωστός                proper, right, correct, true, exact   точен                  тачан 
Σωστός                proper, correct, real, exact           правилен             правилан 
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Σωστός, αληθινός, ακριβής proper, right, correct, true   верен                  веран 
Σωτήρας (Χριστός) saver, rescuer, deliverer          спасител               спаситељ 
Σωτήρας              saver, rescuer, deliverer             спасител               спасилац  
Σωτηρία               salvation, safety, saving              спас                      спас, спасење 
Σωφέρ, οδηγός αυτ/του chauffer, driver                 шофер                   шофер  
Σωφρονιστικός, σωστός  penitentiary, correctional  исправен            исправан 
Ταβάνι (οροφή)   roof                                                таван                  таван 
Ταβέρνα              tavern, eating-house                      таверна              таверна 
Ταβέρνα              tavern, eating-house                     крчма                  крчма 
Ταβερνιάρης       innkeeper, landlord, publican         крчмар                крчмар 
Τάγμα                  battalion                                         баталјон             батаљон 
Ταγματάρχης      major                                               мајор                  мајор 
Ταΐζω, θρέφω      feed, give to eat                             хранам                хранити 
Τάϊσμα                 feeding                                           хранење              храњење 
Ταινία                  film, movie                                      филм                  филм  
Ταινία, κορδέλα   band, strip, slip                              лента                 лента 
Ταιριάζω, συμφωνώ  match, pair, suit                       нагодувам         нагодити се 
Τακτικά, τακτικώς  regularly, on a regular footing     редовно             редовно 
Τακτικά, συχνά  regularly, often, frequently              често                 често 
Τακτική                tactics, policy                                  тактика              тактика 
Τακτικός              regular, ordered, settled, tidy          редовен             редовен 
Τακτοποιώ           arrange, tidy up, order                   уредувам           уредити 
Ταλαιπωρία, χαμός, καταστροφή hardship, trial, suffering  страдање     страдање 
Ταλαίπωρος, μπερδεμένος miserable, wretched, poor  несреќен            несрећен 
Ταλαίπωρος       miserable, wretched, poor               измачен              измучен 
Ταλέντο               talent, gift, genious                          талент                таленат 
Ταμείο                  cash, cashier’s desk                       каса                    каса 
Ταμείο                  funds                                              фонд                   фонд 
Ταμίας                  cashier, cash-clerk                         касиер                 касир 
Τανάλια                pincers, nippers                              клешти                клешта 
Τάξη                      class                                              класа                   класа 
Τάξη                      order                                              ред                      ред 
Τάξη                    category, rank                                 клас                      класа 
Τάξη                    category, rank                                 одделение           одељење 
Ταξί                       taxi, cab                                        такси                    такси 
Ταξιαρχία              brigade                                          бригада              бригада 
Ταξίαρχος             brigadier                           командант на бригада      комадант бригаде 
Ταξιδεύω               travel, journey, voyage                 патувам              путовати 
Ταξίδι                     travel, journey, voyage                 патување            путовање, пут 
Ταξιδιώτης             traveller, passenger, wayfarer      патник                путник 
Ταξίμετρο              taximeter                                       таксиметар         таксиметар 
Τάξιμο                   vow, solemn promise                    завет                   завештање 
Ταξινόμηση          classification, sorting out, classing  сортирање         сортирање 
Ταξινόμηση          classification, sorting out                класификација    класификација 
Ταξινομώ               class, classify, rate, sort               класирам             класификовати 
Ταξινομώ, κατατάσσω class, classify, rate, sort         подредувам       подредити 
Ταπεινός, σεμνός humble, low, obscure, modest        скромен              скроман 
Ταπεινός, υπάκουος  humble, low, obscure, modest  покорен              покоран 
Ταπεινός, ήσυχος, πράος    humble, low, obscure      смирен                смирен 
Ταπεινοφροσύνη  modesty, humility, humbleness     скромност           скромност 
Ταπεινώνω            humble, humiliate                         понижувам           понижавати 
Ταπείνωση            humiliation, indignity, slight           понижување        понижење 
Ταπεινοσύνη, πραότητα, ηρεμία    modesty, humidity  смиреност        смиреност  
Ταπεινοφροσύνη, ηρεμία modesty, humidity              смиреност          смирење  
Ταπεινωτικός        humiliating, mortifying                    понижен              понизан 
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Ταπετσαρία          tapestry, wallpaper                        таписерија           тапете 
Ταπετσέρης          upholsterer, paper-hanger             тапетар                 тапетар 
Τάρανδος              reindeer                                         ирвас                   ирвас 
Ταράτσα                terrace, flat roof                            тераса                  тераса 
Ταραχή, σύγχυση  upset, fluster, agitation                 бркотница            бркање 
Ταραχοποιός, ταραξίας   agitator                              агитатор                агитатор 
Ταρίφα, διατίμηση, τιμολόγιο tariff, charges              тарифа                 тарифа 
Ταριχεύω, αλατίζω   salt, smoke, cure                      солам                    солити, осолити 
Ταριχεύω, αλατίζω   salt, smoke, cure                      солам                    усољавати 
Τάση                      tendency, inclination                   склоност              наклоност 
Τάση, κλίση ροπή   tendency, inclination                  тенденција           тенденција 
Τάσι, στακτοδοχείο  mug, goblet                               пепелник              пепељара  
Τάσσω, τάττω      set, fix, lay down                            поставувам         поставити 
Τάσσω, χώνω, τοποθετώ μέσα  lay, put, place, pose   турам                 турати 
Ταύρος                  bull                                                 бик                        бик 
Ταυτίζω                 identify with, coincide                    идентификувам    идентификувати 
Ταυτόσημος           identical, synonymous                  идентичен             идентичан 
Ταυτόσημος          identical, synonymous                   еднаков                 једнак 
Ταυτότητα              identity                                          лична карта         лична карта 
Ταυτότητα, ομοιότητα  identity                                   идентичност          идентичност 
Ταφή                      burial                                             погреб                  погреб 
Τάφος                    grave, vault                                   гроб, гробница    гроб 
Τάφρος                  ditch, trench, dike                         ров                        ров 
Ταχυδακτυλουργός   juggler, magician, conjuror       илузионист            илузионист 
Ταχυδρομείο          post, mail                                      пошта                   пошта 
Ταχυδρομικός        postal, mailing                              поштенски            поштански 
Ταχύνω, επισπεύδω  quicken, speed up                   брзам                    брзати 
Ταχύς                    fast, rapid, quick, speedy              брз                        брз 
Ταχύτητα               velocity, speed, rate                     брзина                  брзина 
Ταψί                       large baking pan                          тепсија                  тепсија 
Τείχος                     wall                                               ѕид                       зид 
Τεκμήριο             presumption, inference, indication  доказ                    доказ 
Τεκμήριο, εικασία, προϋπόθεση   element, data       претпоставка       претпоставка 
Τέκνο, παιδί       child, infant, progeny                       чедо                      чедо 
Τέκνο                    child, infant, progeny                    дете                       дете 
Τελεία                    full stop                                         точка                    тачка 
Τελειοποιώ             perfect, bring to perfection           усовршувам        усавршити 
Τέλειος                   perfect, accomplished                 совршен              савршен 
Τέλειος, άριστος, έξοχος  perfect, accomplished     одличен                одличан 
Τελειότητα              perfection                                    совршенство       савршенство 
Τελειόφοιτος         undergraduate                             апсолвент            апсолвент 
Τελειωμός              completion, end, finishing            завршок               завршетак 
Τελειώνω, τερματίζω end off, finish, conclude          завршувам          завршити 
Τελειώνω, καταλήγω  end off, finish, conclude         завршувам        свршити 
Τελειώνω, καταλήγω   end off, finish, conclude        свршувам          свршати 
Τελεσίγραφο         ultimatum                                      ултиматум          ултиматум 
Τελεσφόρος, επιτυχής  effective, effectual                успешен             успешан 
Τελεσφόρος, αποδοτικός  effective, effectual           ефикасен            ефикасан 
Τελετή                    ceremony, function                      обред                  обред 
Τελετή                    ceremony, function                      церемонија         церемонија 
Τελευταίος             ultimate, last, latest                      последен           последњи 
Τελικός                 final, enentual                               заклучителен    закључан 
Τελικός, ακραίος  final, enentual                               краен                    крајни 
Τέλμα, λάσπη, βόρβορος  bog, swamp, fen             блато                   блато 
Τέλος                      end, close, expiration                 крај                      крај 
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Τελώ                    perform, do, solemnize                 извршувам           извршавати 
Τελωνείο                customs                                       царина                 царина 
Τελώνης                 customs inspector                       цариник               цариник 
Τεμάχιο                  piece, share, fragment                  парче                   парче 
Τέμενος                  temple, shrine, place of worship  храм                     храм 
Τέμνω                     cut, intersect                                сечам                   сећи 
Τένις                       tennis                                            тенис                   тенис 
Τενόρος                  tenor                                             тенор                   тенор 
Τέντα                      tent                                               шатор                  шатор 
Τεντώνω, τεντώνομαι  stretch, tauten, tense             простирам             протегнути се 
Τέρας                     monster, freak                              чудовиште            чудовиште 
Τέρας, έκτρωμα  monster, freak                                изрод                      изрод 
Τεράστιος               huge, enormous, giant                 огромен                огроман 
Τεράστιος, ογκώδης massive                                    масивен                 масиван 
Τερατούργημα       monstrosity                                   монструозност     монструозно дело 
Τερετίζω, τιτιβίζω  tweet, chirp, chirrup, peep            цвркотам             цвркотати 
Τερέτισμα, τιτίβισμα  tweetter, chirp, chirrup,             кукурикање         цвркут, цвркутање  
Τερέτισμα, τιτίβισμα  tweetter, chirp, chirrup,            кукурикање          цврчање  
Τέρμα                     end, halt, close                              крај                       крај 
Τερματίζω, τελειώνω, αποτελειώνω  terminate, end    завршувам       завршити 
Τερματίζω, τελειώνω, αποτελειώνω  terminate, end    завршувам        завршавати 
Τερματίζω, τελειώνω, καταλήγω  terminate, conclude  свршувам         свршавати 
Τέρψη                  pleasure, delight, amusement      наслада, задоволство   задоволство 
Τέσσερα, τέσσερις four                                             четири                    четири 
Τεσσαρακοστός    fourtieth                                        четириесетти        четрдесети 
Τέτανος                  tetanus                                        тетанус                 тетанус 
Τετάρτη                  Wednesday                                 Среда                    Среда 
Τέταρτο                  quarter                                        четврти                  четврто 
Τέταρτο                quarter                                         четвртина              четвртина  
Τέταρτο (ώρας)   quarter (of an hour)                      четвртина               четврт  
Τέτοιος                   such, similar, like this/that          таков                     такав 
Τετραγωνικός      square, quadrangular                   четириаголен        квадратни   
Τετράγωνο (οικοδομικό) συνοικία   block                квартал                 кварт 
Τετράγωνο (Μαθημ.) square                                     квадрат                квадрат 
Τετράγωνο (Μαθημ.) square                                    четириаголник      четрвороугао 
Τετράποδο             quadruped                                 четириножец          четвороножац 
Τετριμμένος          trite, commonplace                      банален                 баналан 
Τετριμμένος          trite, platitudinous                         излитен                 изношен 
Τεύτλο, κοκκινογούλι beet                                         цвекло                   цвекла 
Τεύχος                 issue, number                               бележник               бележница 
Τέφρα, παιπάλη, στάχτη                                          пепел                     пепео 
Τέχνη, εμπειρία     art                                               искуство                искуство 
Τέχνη, χειροτεχνία art                                                занает                   занат 
Τεχνητός, έμπειρος  manmade, artificial, factitious  искуствен               искусан  
Τεχνική, τεχνολογία    technology, technique, art     техника                   техника 
Τεχνικός               technical                                        технички                технички 
Τεχνίτης                  technician, master, expert           техничар               техничар 
Τεχνολογία            techology                                      технологија           технологија 
Τεχνολογικός         techological                                  технолошки           техмолошки 
Τεχνολόγος          technologist                                   технолог                технолог 
Τέως, παλαιότερος    former(ly), ex-, late                  бивш, поранесен  бивши 
Τέως, μπροστά, προ   former(ly), ex-, late                пред                          пред 
Τζάκι                      fireplace                                        камин                     камин 
Τζάμι                      window pane                                 стакло                   стакло 
Τζάμπα, δωρεάν gratis, free of charge                     бесплатно               бесплатно 
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Τζελατίνη, ζελατίνη zelatine, celluloid                         желатин               желатин 
Τηγανητός             fried                                               пржен                    пржен 
Τηγάνι                    frying-pan                                     тава                        тава 
Τηγανίζω                fry                                                пржам                    пржити 
Τηγανίτα, κρέπα    pancake, muffin, crumpet          палачинка             палачинка 
Τηλεγράφημα       telegram, wire                               телеграма              телеграм 
Τηλεγραφία            telegraphy                                   телеграфија          телеграфија 
Τηλέγραφος          telegraph                                      телеграф               телеграф 
Τηλεγραφώ           telegraph, wire cable                    телеграфирам       телеграфисати 
Τηλεόραση             television (set)                             телевизија             телевизор 
Τηλεπάθεια            telepathy                                      телепатија            телепатија 
Τηλεσκόπιο            telescope                                    телескоп                телескоп 
Τηλεφωνητής        telephonist, operator                    телефонист           телефониста 
Τηλεφωνικός         telephone                                     телефонски          телефонски 
Τηλέφωνο             telephone, line                              телефон                телефон 
Τηλεφωνώ             telephone, call up, ring up            телефонирам        телефонирати 
Τήξη                      melting                                          топење                  топљење 
Τήραγμα, ματιά, βλέμμα  look, glance                        поглед                   поглед 
Τηρά(ζ)ω, τηρώ, βλέπω look, stare, scowl                гледам                   гледати 
Τηρώ, κρατώ βιβλία  keep, adhere to, uphold           водам                     водити  
Τηρώ                      keep, uphold, maintain                чувам                     сачувати 
Τι (Αντωνυμία)      what                                              каков                      како 
Τίγρη, η                    tiger                                           тигрица                  тигрица 
Τιθασσεύω, δαμάζω  tame, domesticate                   скротувам              укротити 
Τιμαλφής, ακριβός  valuable, expensive                    скапоцен                скуп 
Τιμάριθμος, δείκτης price index, index                       индекс                   индекс 
Τιμή, αξία                price, rate                                    цена                      цена 
Τιμή, εντιμότητα      honour, credit                              чест                      част 
Τιμή, σεβασμός     honour, credit                               почест                    почаст 
Τιμητικός                 honourable, honorary, titular       почетен                почасни 
Τίμιος                     honest, virtuous, fair                     чесен                   частан 
Τιμιότητα                honesty, integrity, fairness           чесност               честитост 
Τιμοκατάλογος       price-list                                        ценовник            ценовник 
Τιμολόγιο               price-list                                        фактура              фактура 
Τιμολόγιο               price-list                                       тарифа                тарифа 
Τιμόνι, πηδάλιο     steering-wheel                               кормило              кормило 
Τιμώ                       honour, respect, venerate             ценам                 ценити 
Τιμώ                       honour, respect, venerate             почитувам           поштовати 
Τιμωρία                 punishment, penalty                       казна                   казна 
Τιμωρώ                  punish, penalize                            казнувам             казнити 
Τίναγμα                 shaking, shake, jolt, whisk             тресење              тресење 
Τίναγμα                 shaking, shake, jolt, whisk             дрмање               дрмање 
Τίποτα                   nothing, any, anything                    нешто                 нешто 
Τιποτένιος             trivial, insignificant, worthless         ништожен           ништаван 
Τίτλος                     title, label, dignity                           наслов                наслов 
Τίτλος                     title, label, dignity                          титула                 титула 
Τίτλος, επιγραφή  title, label                                        натпис                 натпис 
Τμήμα                   section, part                                    оддел                  оделење 
Τμήμα, μέρος         segment                                        сегмент                сегмент 
Τμήμα, τομέας       segment, sector                            сектор                   сектор 
Τμήμα                     department, section                      секција                 секција 
Τοιχίζω                  wall in/up                                        ѕидам                   зидати 
Τοιχογραφία          fresco                                             фреска                  фреска 
Τοίχος                    wall                                                 ѕид                       зид 
Τοκογλυφία          usury                                               лихварство          лихварство 
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Τοκογλύφος         usurer, money-lender                      лихвар                  лихвар 
Τοκομερίδιο         dividend, coupon                              дивиденда           дивиденда 
Τόκος                   interest                                             камата                 камата 
Τόκος                     interest                                          лихва                    лихва 
Τόλμη                   daring, boldness, audacity              смелост               смелост 
Τολμηρός             daring, bold, audacious                   смел                    смео 
Τολμώ, αποτολμώ  dare, venture, presume                се осмелувам     осмелити се 
Τολμώ, αποφασίζω  dare, decide                                се решавам         решаваити 
Τομάρι                   hide, skin, pelt                                 кожа                    кожа 
Τομέας                 sector, section                                  сектор                 сектор 
Τομή, κόψιμο          cut(ing), slash(ing)                        сечење                 сечење 
Τόμος                   volume                                             том                       том 
Τονίζω                   accentuate                                     акцентирам          акцентовати 
Τονίζω                     apostrophize                                апострофизирам    апострофирати 
Τονισμός               accentuation                                   акцентирање       акцентовање 
Τόνος (ψάρι)        tuna-fish, tunny                                туна                      туна 
Τόνος (1.000 κιλά) ton                                                 тон                        тон 
Τόνος, προφορά, ήχος  accent, stress                         акцент                  акцент 
Τόνος, προφορά, ήχος   accent, stress                        тон                        тон  
Τοξεύω         wound with an arrow, shoot with a bow  стрелам                 стрелити 
Τοξικός                  toxic, virulent                                  отровен                 отрован 
Τοξικός, δηλητηριώδης   toxic, virulent                        токсичен               токсичан 
Τόξο, αψίδα, θόλος   bow, crossbow, longbow             свод                      свод 
Τόξο (όπλο)          bow, crossbow, longbow                  лак, виножито    лук 
Τοξότης                 archer, bowman                              стрелец               стрелац 
Τοπάζι                  topaz                                                топаз                    топаз 
Τόπι, μπάλα          ball                                                  топка                   лопта 
Τοπικός                local, regional                                  локален               локални 
Τοπικός                 local, regional                                 локален               локалан 
Τοπίο                    landscape                                       пејзаж                  пејзаж 
Τοπίο                    landscape                                       предел                предео 
Τοπογραφία         topography                                      топографија       топографија 
Τοπογράφος        topographer                                    топограф            топограф 
Τοποθέτηση         placing, laying, posting                   поставување      постављење 
Τοποθετώ            place, lay, position                          поставувам          поставити 
Τόπος                   place, spot, position                      место, месност   место 
Τόπος, μεριά, πλευρά  place, spot, position              страна                 страна 
Τορβάς, τσάντα   nosebag, feedbag                          торба                   торба 
Τορναδόρος        turner                                              стругар               стругар 
Τόρνος                 lathe                                               струг                   струг 
Τορπίλη               torpedo                                           торпедо             торпедо 
Τόσο (Επίρρημα) so, as, such, that, thus                  толку                  толико 
Τόσος (π.χ. μεγάλος, μικρός)  so, as, such               толкав                толики 
Τουαλέτα             toilet                                                тоалета              тоалет 
Τούβλο                brick                                               тула                     цигла 
Τουλίπα               tulip                                               лале                      лала 
Τουναντίον          on the contrary                              напротив              напротив 
Τουρισμός            tourism                                          туризам              туризам 
Τουρίστας            tourist                                            турист                  туриста 
Τουριστικός           touristic, touring                           туристички         туристички 
Τουρκία              Turkey                                            Турчија               Турска   
Τουρκικός             Turkish                                          турски                турски 
Τούρκισσα, τουρκάλα  Turk                                       турчинка             туркиња 
Τούρκος               Turk                                               Турчин               Турчин 
Τουρσί                   pickle(s)                                       турсија                турсија 
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Τούρτα                 cake                                               торта                 торта 
Τουφέκι                 rifle                                                пушка                 пушка 
Τράβηγμα             pull, pluck, tug, twitch                    тегнење             теглење 
Τράβηγμα             pull, pluck, tug, twitch                    влечење            повлачење 
Τραβώ                   pull, drag, tug, twitch                    тегнам               теглити 
Τραβώ                 pull, drag, tug, twitch                     влечам               привлачити 
Τραγανός             crisp, crunchy                                 рскав               хрскав 
Τραγικός              tragic                                              трагичен         трагичан 
Τραγούδι              song                                               песна              песма 
Τραγουδιστής      singer, vocalist                               пејач                певач 
Τραγουδίστρια    songstress                                      пејачка              певачка 
Τραγουδώ            sing                                               пеам                 певати 
Τραγωδία             tragedy                                          трагедија         трагедија 
Τρακάρισμα         crash, collision                               судир               судар 
Τρακτέρ               tractor                                            трактор            трактор 
Τραμ                    tram(car), streetcar                       трамвај              трамвај 
Τρανός                grand, big, great, powerful             јасен                   јасан 
Τρανός, φανερός, οφθαλμοφανής well-known, powerful   очигледен   очигледан 
Τρανότητα           greatness                                     јасност                јасност, јасноћа 
Τρανότητα           greatness                                     очигледност        очигледност      
Τράνταγμα, δόνηση     bump, jar, jolt, jerk                тресење              тресење 
Τράνταγμα          jar, jolt, bump, jerk                         дрмање               дрхтање 
Τραντάζω            tremble, shake, bump                   клацкам             клатити 
Τράπεζα               bank                                             банка                  банка 
Τραπεζαρία          dining-room                                  трпезарија        трапезарија 
Τραπεζίτης           banker                                           банкар              банкер 
Τραπεζώνω, φιλεύω  wine and dine sb                    гоштевам           гостити 
Τραύμα                 wound, injury, hurt                        рана                   рана 
Τραύμα                 trauma, wound, injury, hurt          траума                 траума 
Τραυματίζω           wound, injure                              ранувам              ранити 
Τραυματισμός      wounding, injuring, hurting            ранување          рањавање 
Τραχύνω             make/get rough or harsh               изострувам         изоштрити  
Τραχύς                  rough, coarse, harsh, gruff          груб                     груб 
Τραχύς, αυστηρός rough, coarse, crude                  строг                     строг 
Τράχωμα             trachoma                                       трахома              трахом 
Τρεις (τρία)           three                                            три                      три 
Τρέλα                   lunacy, madness, insanity            лудост                лудост 
Τρέλα                  madness, insanity                         безумие               безумље 
Τρελά                   madly, senselessly                       лудо                   лудо 
Τρελαίνω              madden, drive mad                     полудувам          полудети 
Τρελοκομείο         lunatic, mental hospital                лудница              лудница 
Τρελός                  lunatic, mad, insane                    луд                      луд 
Τρελός                  lunatic, mad, insane                    безумен               безуман 
Τρεμούλα, τρεμούλιασμα  tremble, shiver, shake   треперење          треперење 
Τρεμούλα           tremble, shiver, shake                   страв                     страх 
Τρεμουλιάζω, τρέμω  tremble, shiver, shake          треперам              треперити 
Τρεμουλιάζω, δονούμαι  tremble, shiver, shake      затреперувам       затреперити 
Τρέξιμο                 running                                        трчање                 трчање 
Τρέπω, στρίβω, γυρίζω  convert, change               вртам                      вртети 
Τρέφω                   feed on, grow, raise                    хранам                 хранити 
Τρέχω                   chase, run, speed                        трчам                    трчати 
Τρίαινα                 trident                                           трозабец              трозубац 
Τριακόσιοι            three hundred                               триста                  триста, тристо 
Τριάντα                thirty                                             триесет                тридесет 
Τριαντάφυλλο      rose                                               роза                      ружа 
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Τριάρα                 troika                                             тројка                   тројка 
Τριβή                   rubbing, chafing, friction               триење                 трење 
Τριγυρίζω, αλητεύω   encircle, surround                 скитам                  скитати (се) 
Τριγυρίζω, παρακάμπτω  encircle, surround          обиколувам         обилазити  
Τριγύρισμα          surrounding, wandering               скитање                скитање 
Τριγύρω               around                                         наоколу               наоколо 
Τριγωνικός          triangle                                         триаголен            троугласт 
Τρίγωνο               triangle                                        триаголник          троугао 
Τρικυμία              rough seas, storm                        олуја                     олуја 
Τρικυμία              rough seas, storm                        бура                    (морска) бура 
Τρίμμα (ψίχουλο)  crumb                                         парченце             парче хлеба 
Τρίμμα (ψίχουλο)  crumb                                        трошка                  трица 
Τρίποδο, τρίπους   three-legged                              троножец             троножац 
Τρισεκατομμύριο   trillion                                         трилион               трилион 
Τρίτος                   third                                             трети                   трећи 
Τριφύλλι                trefoil, clover                                детелина             детелина 
Τρίχα, μαλλιά        hair                                              коса                      коса 
Τρίχα, ίνα, νήμα     hair                                             влакно                 влакно 
Τρόλεϊ                 trolley-bus                                     тролеј                   тролејбус 
Τρομάζω               scare, frighten, terrify                  плашам                плашити 
Τρομάρα, τρόμος  fright, scare, dread, terror           страв                   страх 
Τρομάρα, τρόμος  fright, scare, dread, terror          ужас, уплав        ужас 
Τρομερά               awfully, fearfully, horribly            страшно             страшно 
Τρομερός, τρομακτικός  terrifying, fearsome          страшен              страшан 
Τρομερός            terrifying, fearsome, horrific        ужасен               ужасан 
Τρομοκράτης      terrorist                                        терорист            терориста 
Τρομοκρατία       terrorism                                      тероризам         тероризам 
Τρομοκρατώ      terrorize, intimidate                       тероризирам      терорисати 
Τρόμπα               pump                                            пумпа                  пумпа 
Τρομπάρω          pump                                             пумпам               пумпати 
Τρομπέτα           trumpet, bugle                               труба                  труба 
Τρομπόνι            trombone                                      тромбон              тромбон 
Τρόπαιο              trophy                                           трофеј                 трофеј 
Τροπή                 change, turn                                 промена               промена 
Τροπικός             tropic(al)                                       тропски               тропски 
Τροπολογία, τροποποίηση   amendment                амандман            амандман 
Τροποποίηση      modification, alternation              модификација       модификовање 
Τροποποιώ         alter, change, modify                   модифицирам       модификовати 
Τροποποιώ         alter, change, modify                    изменувам           изменити 
Τρόπος               way, manner, mode                      начин                    начин 
Τρόπος, μέθοδος way, manner, mode                     метод                   метод 
Τρόπος συμπεριφοράς  way, manner                      манир, држење    манир 
Τρούλος             cupola, dome                                 купола                   купола 
Τρούλος             cupola, dome                                 свод                       свод 
Τροφή                 food, sustenance                          храна                    храна, исхрана 
Τροφοδοσία        provisioning, catering, feeding      набавка                набавка 
Τροφοδότης       provider, caterer, supplier             набавувач             набављач 
Τροφοδοτώ         provision, cater, supply                 снабдувам со храна  снабдевати 
Τρυπάνι              drill, drilling machine                     бургија                  бургија 
Τρυπάνι              drill, drilling machine                     сврдел                   сврдло 
Τρυπητό, σουρωτήρι      strainer, colander              цедалка                 цедиљка 
Τρυπητό, σουρωτήρι      strainer, colander              цедалка                 цедило  
Τρύπιος              pitted, with holes                            пробушен             пробушен 
Τρυπώ, εμβαθύνω    drill, bore, prick, pierce            дупчам                 продубити 
Τρυπώ, κεντρίζω      drill, bore, prick, pierce            боцкам                 боцкати 
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Τρυφερός           tender, sensitive, soft, delicate       нежен                   нежан 
Τρυφερότητα     tenderness, softness, affection       нежност               нежност 
Τρυφηλός, φιλήδονος luxurious, sybaritic, sensual  сладострастен    сладострастан 
Τσαγιέρα            teapot                                            чајник                    чајник 
Τσάι                     tea                                                чај                         чај 
Τσακάλι               jackal                                           шакал                  шакал 
Τσακμακόπετρα  flint                                              кремен                кремен 
Τσακωμός, μάχη, αγώνας quarrel, bickering, wrangle  борба, караница    борба 
Τσαμπί                 cluster, bunch                             грозд                    грозд 
Τσάντα                 bag                                             торба                   торба 
Τσάπα                 mattock, hoe, spade                   мотика, лопата    мотика 
Τσαρίνα               tsarina, czarina                          царица                 царица 
Τσαρλατάτος       charlatan, quack, trickster          шарлатан            шарлатан 
Τσάρος                tsar, tzar, czar                            цар                       цар 
Τσατσάρα           comb                                          гребен                  гребен 
Τσεκούρι               axe                                            секира                 секира 
Τσέπη                   pocket                                       џеб                       џеп 
Τσεπώνω            pocket, pinch, filch                     ставам во џеб     ставити у џеп 
Τσεχία                 Czech                                         Чешка                    Чешка 
Τσέχος                Czech                                         Чех                        Чех 
Τσιγάρο               cigarette                                      цигара                   цигарета 
Τσιγγάνος             gipsy, pypsy                              Циган                      Циганин 
Τσιγκέλι               hook, crook, grapnel                   кука                       кука 
Τσιγκουνιά            miserliness, niggardliness         штедење               штедљивост 
Τσιμέντο              cement, concrete                        цемент                  цимент 
Τσιμουδιά             silence                                        тишина                  тишина 
Τσιμπώ                 eat lightly, peck, pinch              штипам                 штипати 
Τσίχλα                   chewing-gum                            гума за џвакање   жвакаћа гума 
Τσοπάνης (βοσκός) shepherd                                пастир                   пастир 
Τσουβάλι, σακκί    sack                                            вреќа                    врећа 
Τσουγκρίζω          clink, bump, strike, knock          удирам                  ударити 
Τσούζω                 sting, smart, hurt, nip                печам                    пећи, пецкати 
Τσουκνίδα            nettle                                          коприва                коприва 
Τυπικός                typical                                        типичен                 типичан 
Τυπικός                typical, formal, conventional      формален            формалан 
Τυπικότητα           formality, conventionality          типичност             типичност 
Τυπικότητα           formality, conventionality          формалност         формалност 
Τυποποιώ             standardize                               стандардизирам    стандардизовати 
Τυραννία              tyranny                                      тиранија                 тиранија 
Τύραννος             tyrant                                         тиранин                  тиранин 
Τυρί                      cheese                                       сирење                  сир 
Τύφλα, τυφλότητα  blindness                                 слепило                 слепило 
Τυφλός                 blind                                           слеп                       слеп 
Τυφλώνω             blind                                           ослепувам            ослепити 
Τύφλωση             blindness                                    ослепување         слепило 
Τύφος                   typhus                                        тифус                   тифус  
Τυφώνας             typhoon                                      тајфун                   тајфун 
Τυχαίος                random                                       случаен                случајан 
Τυχερός               lucky, fortunate                           среќен                   сретан 
Τύχη                     luck, fortune, fate, lot, chance   среќа                     срећа 
Τυχοδιώκτης        adventurer                                 авантурист            авантуриста        
Τυχοδιωκτικός, ριψοκίνδυνος adventurous          авантуристички     авантуристички     
Τυχόν                   by any chance                          случајно                  случајно 
Τύψη                    remorse, compunction              грижа на совест каење   грижа савести 
Ύαινα                   hyaena                                       хиена                       хијена 



260 

 

Υαλοπίνακας       window glass, glass pane          прозорско стакло     стакло 
Υαλοπωλείο        glassware store                          стакларница          стакларница 
Υαλουργός          glass-maker/manufacturer         стаклар                  стаклар 
Υάρδα                  yard                                           јарда                       јард 
Υβρίζω                 insult, abuse                              пцувам                   пцовати 
Υγεία                     health, well-being                      здравје                 здравље 
Υγειονομικός        sanitary                                      здравствен           здравствени 
Υγειονομικός        sanitary                                      санитарен            санитатан 
Υγιαίνω                 be healthy, be in good health   оздравувам          оздравити 
Υγιαίνω                 be healthy, be in good health   здрав сум              бити здрав 
Υγιεινή                  hygiene                                      хигиена                  хигијена 
Υγιεινός                healthful                                     здравствен            здрав 
Υγραίνω                humidify                                    навлажнувам        навлажити 
Υγρασία                humidity, wet, moisture             влага                     влага 
Υγρό                     liquid, fluid, juice                       течност                  течност 
Υγρός                   watery                                       течен                      течан 
Υγρός                   humid, damp                             влажен                   влажан 
Υδάτινος               watery                                       воден                     воден, водени 
Υδραγωγείο         aqueduct, water reservoir         аквадукт                аквадукт 
Υδραγωγείο         water reservoir                         резервоар за вода   резервоар за воду      
Υδράργυρος          quicksilver                               жива                         жива 
Υδραυλικός            hydraulic                                 хидрауличен           хидраулички 
Υδρογόνο               hydrogen                                 водород                  водоник 
Υδροδυναμική        hydrodynamics                       хидродинамика       хидронамика 
Υδρόμυλος (νερόμυλος) watermill                          воденица                воденица 
Υδροστατική          hydrostatics                             хидростатика          хидростатика 
Υδατοφράκτης       dam, lock, flood-gate               брана                       брана 
Ύδωρ (νερό)          water                                        вода                         вода 
Υιός                        son                                            син                           син 
Υλακέω (λακέω, γαυγίζω) bark                              лаам                         лајати 
Υλακή (γαύγισμα)   barking                                     лаеж                         лајање 
Ύλη (υλικό)            matter, material, substance     материјал                  материјал 
Υλικός                    physical                                    материјален              материјалан 
Υλισμός                  materialism                              материјализам          материјализам 
Υλιστής                  materialist                                 материјалист            материјалиста 
Υλοποίηση             manifestation                            материјализација    материјализација 
Υλοποιώ              materialize, implement                материјализирам    материјализовати 
Ύμνος                  hymn, song, anthem                   химна                       химна 
Υμνώ, υμνολογώ  praise, sing, celebrate                славам, пеам химна    славити 
Υπαγόρευση         dictate, dictation                         диктат                     диктирање 
Υπαγορεύω          dictate, impose, prescribe          диктирам                 диктирати 
Υπαινιγμός, νύξη   allusion, hint                              алузија                    алузија 
Υπαινίσσομαι        allude to, insinuate                      алудирам               алудирати 
Υπαίτιος                responsible, culpable, liable       одговорен               одговоран 
Υπακοή                obedience, compliance, docility   покорност              покорност 
Υπακούω             obey, comply with, abide by        слушам                   слушати 
Υπακούω             obey, comply with, abide by        послушен сум        послушати 
Υπάλληλος          employee, clerk                            службеник             службеник 
Ύπαρξη               being, subsistence                       постоење               постојање 
Υπάρχω               exist, be, subsist, be found          постојам                 постојати 
Υπασπιστής      adjutant, assistant                          ajutant                      ађутант  
Υπασπιστής      adjutant, assistant                          помошник               помоћник 
Υπεκφυγή            evasion, shift, quibble                   бегање, бегство    избегавање 
Υπενθυμίζω         remind                                           се потсетувам      подсетити 
Υπενθυμίζω         remind                                           се присетувам      присетити 
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Υπενθύμιση         reminder                                        присетување        присећање 
Υπερασπίζω        defend, champion, stand up for     штитам                 штитити 
Υπερασπίζω        defend, champion, stand up for     бранам                  бранити 
Υπεράσπιση        defense, pleading, protection         заштита                заштита 
Υπεράσπιση        defense, protection, advocacy      одбрана                одбрана 
Υπερήλικας          very old                                         престар                престар 
Υπερηχητικός       supersonic                                    суперсоничен      суперсонични 
Υπερθέρμανση    overheating                                   прегревање          прегрејавање 
Υπέρμαχος           defender, champion, advocate     бранител              бранилац 
Υπέρμετρος          excessive, inordinate                    прекумерен          прекомеран 
Υπέρογκος           huge, oversized, enormous           огромен                 огроман 
Υπερπόντιος         overseas                                       прекуморски         прекоморски 
Υπερσυντέλικος   past perfect                           плусквам перфект       плусквам перфект 
Υπέρταση            high blood pressure            висок крвен притисок   висок крвни притисак 
Υπερτίμηση           rise in price, overrating              преценување          прецењивање 
Υπερφυσικός        supernatural                               надприроден          надприродан 
Υπερωκεάνιος       transoceanic                             прекуокеански        прекоокеански 
Υπερωρία              overtime                                    прекувременост     прековремени рад 
Υπεύθυνος           responsible, in charge                 одговорен                одговоран 
Υπηρεσία             service, duty                                служба                     служба 
Υπηρεσιακός       official, duty-minded                     службен                 службени 
Υπηρέτης              (man)servant                              слуга                       слуга 
Υπηρέτρια             maidservant, housemaid            слугинка                 служавка 
Υπηρετώ               serve                                           служам                   служити 
Υπνοβασία          sleep-walking, somnabulism         месечарење          месечарење 
Υπνοβάτης           sleep-walker, somnabulist           месечар                 месечар 
Ύπνος                 sleep                                             сон                          сан 
Ύπνωση               hypnosis, trance                         хипноза                  хипноза 
Υπνωτίζω             hypnotize                                     хипнотизирам       хипнотизирати 
Υπνωτιστής         hypnotizer, hypnotist                    хипнотизер            хипнотизер 
Υποβαστάζω (υποστηρίζω) prop up, support         поддржувам           подржавати 
Υποβιβασμός, υποβάθμιση  degradation                деградација            деградација 
Υποβρύχιο          submarine                                    подморница            подморница 
Υπογραφή          signature, signing                         потпис                     потпис 
Υπογράφω          sign                                              потпишувам            потписати 
Υπόδειγμα          model, pattern                               пример                   пример 
Υποδειγματικός   model, pattern                              примерен                примеран 
Υποδεκάμετρο, δεκάμετρο  decimetre, ruler           дециметар               дециметар 
Υποδέχομαι         receive, welcome, greet, meet    примам                    примити 
Υποδέχομαι         receive, welcome, greet, meet    пречекувам            дочекати 
Υπόδημα             boot, shoe                                     обувка                   обућа 
Υποδιοικητής      deputy-governor                           заменик-гувернер    заменик комаданта 
Υποδοχή            reception, welcomemeeting           дочек                      дочек 
Υπόθεση              hypothesis, assumption               претпоставка         претпоставка 
Υπόθεση              matter, affair, case, issue             тема                      тема 
Υποθετικός         assumed, supposed, hypothetical   претпоставен      претпостављен 
Υποθέτω            assume, suppose, presume          претпоставувам      претпостављати 
Υποθήκη             mortgage                                       хипотека                 хипотека 
Υποκατάστημα    branch-office                                огранок                   огранак 
Υποκειμενικός     subjective                                      субјективен           субјективан 
Υποκειμενικότητα  subjectivity                                  субјективност       субјективност 
Υποκείμενο          subject                                          субјект                   субјект 
Υποκρισία            hypocricy, sham                           лицемерство        лицемерност 
Υποκριτής            hypocrite, sham                           лицемер                лицемер 
Υποκριτικός          hypocritical, fake, insincere         лицемерен             лицемерен 
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Υποκύπτω           succumb, bow to, give in              подлегнувам         пдлегнути 
Υποκύπτω            succumb, submit, give in             попуштам              попустити 
Υπόλειμμα, κατάλοιπο, υπόλοιπο   remnant, rest     остаток                  остатак 
Υπολογιστής        calculator, computer                     компјутер               компиутер 
Υπόλογος             liable, responsible, accountable   одговорен            одговорни 
Υπομένω              have patience, endur, suffer         поднесувам          подносити 
Υπομονετικός      patient, resigned                            трпелив               стрпљив 
Υπομονή              patience, endurance                     трпение               стрпљење 
Υπονοώ                imply, mean, insinuate                 подразбирам      подразумети 
Υπονοώ, υπαινίσσομαι  allude, imply, insinuate       алудирам      алудирати, позивати се 
Υποσημείωση       footnote                                         белешка             белешка 
Υποσημείωση       footnote                                         забелешка         подбелешка 
Υποστήριγμα       prop, support, shore                      поддршка           подршка 
Υποστηρίζω         support, back up, uphold             поддржувам       подржавати, подржати 
Υποσυνείδητο     the subconscious                            потсвест             подсвест 
Υπόταση             low blood pressure              низок крвен притисок    низак крвни притисак 
Υποτάσσω           subordinate, subdue, subject         потчинувам         потчинити 
Υποτάσσω          subordinate, subdue, subject          покорувам           покорити 
Υποτέλεια           subordination, subjection                 подаништво       поданост 
Υποτελής            vassal, subject, tributary                  поданички           подан 
Υποτελής, υποτακτικός vassal, subject, tributary       потчинет              потчињен 
Υποτίμηση           belittlement, decline                       потценување       потцењивање 
Υποτιμώ               depreciate, decline, devalue          потценувам         потценити 
Υποτροφία          scholarship, grant, bursary              стипендија          стипендија 
Υπότροφος         scholar, bursar                                 стипендијант       стипендиста 
Ύπουλος             insidious, underhand, sneaky         лукав                   лукав 
Υπουργείο          ministry                                            министерство      министарство 
Υπουργικός         ministerial                                        министерски       министарски 
Υπουργός            minister                                            министер            министар 
Υποφαινόμενος   myself                                             долупотпишаниот     доле потписан 
Υποχρεώνω         obligate, oblige, force, compel       задолжувам         задужити 
Υποχρεώνω         obligate, oblige, force, compel       принудувам          принудити 
Υποχώρηση        retreat, withdrawal                           повлекување      повлачење 
Υποψήφιος          candidate, applicant                        кандидат              кандидат 
Υποψηφιότητα    candidature, nomination                   кандидатура        кандидатура 
Υστερία                 hysteria, fit, hysterics                     хистерија             хистерија 
Υστερικός             hysterical                                       хистеричен          хистеричан 
Υφαντουργός      weaver                                            ткајач                   ткалац 
Υφήλιος               globe, earth, world                          свет                     свет 
Υφιστάμενος        subordinate                                    потчинет             потчињени 
Υψηλά                  highly, aloft                                    високо                 високо 
Υψηλός                high, tall, noble, great, big              висок                   висок 
Ύψιστος               highest, utmost, paramount           највисок              највиши 
Ύψος                   height, elevation                             височина             висина 
Υψώνω                raise, erect, lift, elevate                 подигам               подићи 
Φαβορίτες           whiskers ,sideboards                      зулуфи               зулуфи 
Φαιδρός               hilarious, joyful, cheerful, merry    весел                   весео 
Φαίνομαι              appear, seem, look                       изгледам             изглеждати 
Φάκελος              envelope                                         досие                    досије 
Φάλαινα              whale                                              кит                        кит 
Φαλάκρα              baldness                                        ќелавост              ћелавост 
Φαλακρός             bald, bare, bald-headed               ќелав                    ћелав 
Φαμελιά (φαμίλια) family                                           фамилија, семејство  фамилија 
Φάμπρικα            factory, mill                                    фабрика              фабрика 
Φανάρι                lantern, lamp, light                          фенер                 фањер 
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Φανατίζω            fanaticize                                        фанатик сум       фанатизирати 
Φανατικός           fanatical, bigoted                            фанатик               фанатичан 
Φανατισμός         fanaticism, zealotry                        фанатизам          фанатизам 
Φανέλα                flannel, sweater                             поткошула           поткошула 
Φανερός              evident, visible, clear, obvious       јасен                    јасан 
Φανερώνω          show, reveal, disclose                   покажувам          показати 
Φανέρωση         appearance, revelation                   откривање           откривање 
Φαντάρος           soldier                                             војник                  војник 
Φαντασία            imagination, fancy                          фантазија            фантазија 
Φαντασία            imagination, fancy                          мечта                   машта 
Φαντασίωση       fantacy, fancy                                илузија                илузија 
Φανταστικός       imaginary, fancy, fantastic            фантастичен       фантастичан 
Φαράσι               dustpan                                           лопата                 лопатица 
Φαρδαίνω           widen, get wider/broader                раширувам           раширити 
Φάρδος               width, breadth                                широчина            ширина 
Φαρδύς               wide, large, broader                       широк                  широк 
Φαρέτρα             quiver                                        футрола за стрели   футрола за стреле 
Φαρίνα                farina, meal, flour                         брашно               брашно 
Φαρμακείο          pharmacy, chemist’s                     аптека                 апотека 
Φαρμακερός       venomous, poisonous                   отровен               отрован 
Φαρμακευτική     pharmaceutics, pharmacy           фармација           фармацији 
Φαρμάκι              poison, venom                               отров                  отров 
Φάρμακο             medicine, drug, remedy                лек, лекарство   лек 
Φαρμακοποιός   pharmacist, chemist                      аптекар               апотекар 
Φαρμακοποιός   pharmacist, chemist                      фармацевт         фармацеут 
Φαρμάκωμα       poisoning                                       труење                тровање 
Φάρσα                 farce, trick, prank                         фарса                  фарса 
Φάση                    phase, stage, period                    фаза                    фаза 
Φασιανός             pheasant                                      фазан                 фазан 
Φασισμός             fascism                                        фашизам            фашизам 
Φασίστας             fascist                                           фашист               фашиста 
Φάσμα (Φυσική)  spectrum                                       спектар               спектар 
Φασόλι                   bean                                           грав                      грах 
Φατρία                   faction, clique, gang                   фракција             фракција 
Φεβρουάριος        February                                      февруари            фебруар 
Φεγγάρι                 moon                                           месечина            месец 
Φέγγω                   glow, shine, gleam                      светам                 светлети 
Φελλός                  cork                                             плута                  плуто 
Φεμινισμός            feminism                                      феминизам         феминизам 
Φεμινιστής            feminist                                         феминист           феминиста 
Φεουδαρχία          feudalism                                     феудализам       феодализам 
Φέουδο                  feud, fief                                      феуд                   феуд 
Φέρω, φέρνω     fetch, carry, bring                          носам                   носити 
Φέρω, φέρνω     fetch, carry, bring                           донесувам          доносити 
Φέσι                       fez, tarboosh                               фез                      фес 
Φέτος                     this year                                      оваа година        ове године 
Φημισμένος            famed, famous, renowed           познат                 познат 
Φθηναίνω               cheapen, reduce the price          поевтинувам        појефтинити 
Φθηνός, ευθηνός  cheap, low-priced, inexpensive   евтин                    јефтин 
Φθινοπωρινός      autumn, autumnal                         есенски                јесењи 
Φθινόπωρο           autumn, fall                                   есен                     јесен 
Φθίνω                     decline, decrease, diminish         венам                  венути 
Φθόγγος                phoneme                                     звук                      звук 
Φθονερός             envious, jealous, jaundiced          завидлив             завидан 
Φθόνος, ζήλεια     envy, jealousy                              завист                  завист 
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Φθονώ                    envy, be envious/jealous           завидувам           завидети 
Φιγούρα                figure, form, image, shape           фигура                 фигура 
Φίδι                        snake                                           змија                   змија 
Φιλανθρωπία        philanthropy, charity                    човекољубие     човекољубље 
Φιλάνθρωπος       philanthropist                                човекољуб         човекољубац 
Φιλαρχία                lust for power                               властољубие     властољубље 
Φίλαρχος               power-loving                                властољубив    властољубив 
Φιλειρηνικός           peace-loving, peaceful, pacific   мирољубив        мирољубив 
Φιλενάδα (φίλη)     friend                                           пријателка          пријателица 
Φιλενάδα (ερωμένη) girlfriend, mistress                   љубовница        љубавница 
Φίλεργος                hardworking, industrious             вреден                вредан 
Φιλήσυχος             quiet, peaceful, peaceable           мирен                 миран 
Φιλία                      friendship, amity                          пријателство     пријателство 
Φιλικός                   friendly, amicable, pally              пријателски        пријатељски 
Φιλμ                       film, picture                                 филм                   филм 
Φιλόδοξα               ambitiously                                 амбицозно            амбицозно 
Φιλοδοξία              ambition, aspiration                     амбиција               амбицозност 
Φιλοδοξία              ambition, aspiration                    амбиција               амбиција                
Φιλοδοξία              aspiration, ambition                    аспирација           аспирација 
Φιλόδοξος             ambitious, high-flying                  амбициозен          амбициозан 
Φιλοδοξώ              be ambitious, aspire to                амбициозен сум    бити амбициозан 
Φιλοδώρημα         tip, gratuity                                   бакшиш                бакшиш 
Φιλοδώρημα         tip, gratuity                                   поткуп                   напојница 
Φιλολογία             philology, literature                       филологија           филологија 
Φιλολογικός         philological, literary                       филолошки           филолошки 
Φιλόλογος            philologist, scholar                        филолог               филолог 
Φιλοξενία             hospitality                                     гостопримство    гостопримство 
Φιλόξενος            hospitable                                     гостопримлив      гостопримљив 
Φιλοξενώ              be host to, offer hospitality           примам гости      гостити 
Φιλοπατρία          patriotism                                      патриотизам        патриотизам 
Φίλος                   friend, companion, pal                  пријател               пријатељ 
Φιλοσοφία           philosophy                                     философија          философија 
Φιλόσοφος           philosopher                                   философ               филозоф 
Φιλοσοφώ            philosophize                                 философирам      философирати 
Φιλτράρω            filter, percolate                               филтрирам           филтрирати 
Φίλτρο                 filter                                                филтер                 филтер 
Φιλύποπτος         suspicious, distrustful                    сомничав              сумњичав 
Φιλύποπτος         suspicious, distrustful                    недоверлив          неповерљив 
Φινάλε                 finale, end, conclusion                   финале                   финал 
Φινλανδία            Finland                                            Финска                  Финска 
Φινλανδικός         Finnish, Finnic                                Фински                  Фински 
Φινλανδός            Finn                                               Финец                   Финац 
Φιστίκι                   peanut, groundnut                         пистаци                пистаћи 
Φιτίλι                     wick                                               фитил                   фитиљ 
Φλαμούρι             linden, lime                                     липа                       липа 
Φλάουτο              flute                                                 флејта                   флаута 
Φλέβα                  vein                                                вена                      вена 
Φλεβίτιδα             phlebitis                                          упала на вените    упала вена 
Φλεγματικός         phlegmatic, stolid                           флегматичен      флегматичан 
Φλιτζάνι                cup                                                 филџан               филџан 
Φλόγα                  flame, blaze, fire                             пламен                пламен 
Φλογέρα              flute, pipe, reed, file                        фрула                 фрула 
Φλογίζω               fire, inflame, flame, burn               палам                   палити 
Φλοιός (δένδρου) bark                                               кора (од дрво)      кора 
Φλυαρία              garrulity, chatter, gab, prattle          брборење            брбљивост 
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Φλύαρος              chatty, gassy, voluble                    брборлив             брбљив 
Φλυαρώ               chatter, gabble, rattle away           брборам               брбљати 
Φοβερίζω (φοβίζω) threaten, intimidate                    заплашувам         заплашити 
Φοβερός              fearful, terrifying, frightful              страшен                 страшан 
Φόβητρο              bugbear, bogely, bugaboo             плашило               страшило 
Φοβιτσιάρης        timid, timorous, cowardly, shivery  плашлив               страшљив 
Φόβος (φοβία)    fear, fright, dread                            страв                      страх 
Φοβίζω                scare, frighten, startlel                    плашам                  плашити 
Φοβούμαι             be afraid, be fearful, dread            се плашам             плашити се 
Φοίνικας              (date-) palm                                     палма                     палма 
Φοίτηση              course, studies, attendance             студирање             студирање 
Φοιτητής              student                                            студент                  студент 
Φοιτητικός           of student(s)                                    студентски            студентски 
Φοιτώ                  study at, be a student at, attend     студирам              студирати 
Φονεύω               murder, kill                                      убивам                  убити 
Φονιάς                 murderer, killer                                убиец                    убица 
Φόνος                 murder, killing                                  убиство                убиство 
Φόρα                   speed, pace, impetus                      сила                     сила 
Φοράδα              mare                                                 кобила                 кобила 
Φορέας              carrier, conveyor, hehicle                 носач                    носач, носилац 
Φορείο                stretcher                                           носилка               носиљка, носила 
Φορτίο                cargo                                                товар                    товар 
Φορτώνω           load, weigh down, encumber           натоварувам        натоварити 
Φορτώνω           load, weigh down, encumber           товарам                утоварити 
Φόρτωση (φόρτωμα) loading, freighting                     товарење             товарење 
Φορώ                  wear, be dressed in                         носам                    носити 
Φορώ                  wear, be dressed in                       обувам                  обући 
Φουγάρο              chimney, funnel, smoke-stack     оџак                       оџак 
Φουντούκι           hazel-nut                                        лешник                лешник 
Φούρναρης         baker                                              пекар                    пекар 
Φούρνος              oven                                              пекарница           пекара 
Φουτουρισμός     futurism                                         футуризам          футуризам 
Φράγμα (φράκτης) barier,barrage, dam                   ограда                 ограда 
Φράζω               enclose, fence, bar                         оградувам          оградити 
Φράζω               enclose, fence, bar                         заградувам         заградити 
Φράντζα            fringe, farelock                                 реса                     реса 
Φράξιμο             obstruction, blocking, barring          заградување      заграђивање 
Φράουλα            strawberrry                                      јагода                  јагода 
Φράση                phrase, expression, diction             фраза                  фраза 
Φρεγάτα             frigate                                             фрегата               фрегата 
Φρενοβλάβεια    lunacy, insanity, madness              лудило                лудило 
Φρεσκάδα          freshness, bloom                             свежина               свежина 
Φρεσκάρω         freshen up, refresh                         освежувам          освежити 
Φρέσκος             fresh, new                                      свеж, пресен        свеж  
Φρίκη                  horror                                              ужас                     ужас 
Φρικτός             hideous, horrid, horrible, frightful     страшен               страшан 
Φρόνηση           wisdom, prudence, caution              разум                   разумност 
Φρόνηση           wisdom, prudence, discretion          мудрост               мудрост 
Φρουρά             guard, party                                      стража                 стража 
Φρουρά             garrison                                            гарнизон              гарда 
Φρούριο             fort, fortress, stronghold                  тврдина               тврђава 
Φρουρός            guard, guardian                               стража                 стражар 
Φρουρώ             guard, mount guard at/over            чувам                   чувати 
Φρυγανιά           toast                                                двопек                  двопек 
Φταίξιμο             fault, blame                                     грешка                  грешка 
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Φταρνίζομαι       sneeze                                            кивам                    кијати 
Φτέρη, πτέρις    fern, bracken                                   папрат                  папрат 
Φτερό                 feather, plume                                перо                      перо 
Φτηνός, ευθυνός cheap, inexpensive                        евтин                    јефтин 
Φτυάρι                spade, shovel                                 лопата                  лопата 
Φτυαρίζω            shovel, spade up                            копам со лопата    копати 
Φτώχεια              poorness, poverty                          сиромаштија        сиромаштво 
Φτώχεια              poorness, poverty                          беда                     беда 
Φτωχός               poor, needy                                    сиромашен         сиромашан 
Φυγή                   flight, rush, rout                               бегство               бекство 
Φυγόκεντρος      centrifugal                                      центрифугален   центрифуга 
Φύκι, άλγη           algae                                              алга                      алга 
Φυλακή               prison, jail, gaol                              затвор                 затвор 
Φυλάκιση            imprisonment, confinement           апсење                хапшење 
Φυλακισμένος    imprisoned, confined, jailed           затворен             затвореник  
Φυλλακτό        talisman, amulet                                талисман            талисман 
Φυλλακτό, χαϊμαλί  talisman, amulet                         амајлија              амајлија 
Φυλετικός          racial                                                племенски          племенски 
Φυλή                  race                                                 племе                  племе 
Φυλή                  race                                                 род                       народ 
Φυλλάδα            pamphlet                                         брошура              брошура 
Φύλλο                 leaf                                                  лист                     лист 
Φυλλομετρώ       leaf/riffle/thumb through                прелистувам       прелистати 
Φύλο                   sex                                                 пол                       пол 
Φυματικός          tubercular, consumptive                 туберкулозен      туберколозан 
Φυματίωση (φθίσις) tuberculosis                              туберкулоза        туберколоза 
Φυσαλίδα            bubble                                            меур                     мехурић 
Φυσαρμόνικα      harmonica                                     хармоника         усна хармоника 
Φύση                   nature                                            природа              природа 
Φύσημα               blowing, blasting, puffing              дувкање              дување 
Φυσικά                naturally                                        природно             природно 
Φυσική                 physics                                         физика                физика 
Φυσικός (επίθ.)   physical                                         физички              физички 
Φυσικότητα         naturalness, unafectedness          природност        природност 
Φυσιογνωμία       physiognomy                                физиономија       физономиа 
Φυσιογνωμία       physiognomy                                изглед                   изглед 
Φυσιολογία          physiology                                     физиологија       физиологија 
Φυσιολογικός      normal, natural                              нормален            нормалан 
Φυσώ                   blow, breathe, puff                        дувам                  дувати 
Φυσώ                   blow, breathe, puff                        надувам              надувати 
Φύτεμα                planting, bedding                           садење              сађење 
Φυτεύω                plant, bed                                     садам                  садити 
Φυτεύω                plant, bed                                     засадувам         засадити 
Φυτίλι                  wick, fuse                                       фитил                 фитиљ 
Φυτοζοώ             scrape/rub along, linger on            животарам         животарити 
Φυτολογία          phytology, botany                            ботаника             ботаника 
Φυτολόγος          phytologist, botanist                       ботаничар            ботаничар 
Φυτοφάγος         vegetarian                                     вегетаријанец    вегетеријанац 
Φυτρώνω            grow, germinate                            никнувам            ницати 
Φυτώριο              seedbed                                        расадник            расадник 
Φώκια                  seal                                              фока                    фока 
Φωλιά                  nest, eyrie, lair, den                      гнездо                гнездо 
Φωνάζω              call, hail, shout, cry out                 викам                  викати 
Φωνή                   voice                                            глас                     глас 
Φως                     light, glare                                    светлина            светло 
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Φως                     light, glare                                    светлост            светлост 
Φωσφορικός       phosphoric, phosphorous            фосфорен           фосфоран 
Φωσφόρος          phosphorus                                  фосфор               фосфор 
Φωταγωγός        skylight, (light) weel                      осветлувач        осветлење 
Φωταέριο            gaslight, (lighting) gas                  гас                       гас 
Φωτεινός            luminous, bright, brilliant, lucid      светол                 светао 
Φωτεινός            luminous, bright, brilliant, lucid      осветлен             расветљен 
Φωτιά                  fire, blaze                                     пожар                   пожар 
Φωτίζω                 light, lighten, illumine                  осветлувам         осветлити  
Φωτογραφείο       photographic studio           фотографско студио    фотографска радња 
Φωτογράφηση      photographing                           фотографирање    фотографисање 
Φωτογραφία         photography                                слика                    слика 
Φωτογραφία         photography                                фотографија        фотографија 
Φωτογραφίζω       photograph                                  фотографирам    фотографисати 
Φωτογραφικός      photographic                               фотографски      фотографски 
Φωτογράφος         photographer                              фотограф            фотограф 
Φωτομετρία          photometry                                  фотометрија        фотометрија 
Φωτόμετρο           photometer                                   фотометар         фотометар 
Φωτοστέφανος, αύρα   aura                                     аура                     аура 
Φωτοτυπία            photostat, photostat copy            фототип              фотокопија 
Χαβιάρι                 caviar(e)                                       ајвар                    кавијар 
Χαζομάρα            stupidity, slowness, dullness         глупавост          глупост 
Χαζός                   stupid, silly, dull-witted                  глупав                глупав 
Χαϊμαλί                 talisman, charm                           талисман            талисман 
Χαιρέκακος          malicious, malevolent, spiteful     злобен                  злобан 
Χαιρετισμός          hail, greeting, salutation              поздрав               поздрав 
Χαιρετώ                greet, hail, welcome                    се поздравувам    поздравити 
Χαίρω                    be glad, be pleased                    се радувам         радовати се 
Χαλάζι                   hail                                             град                       град 
Χαλαζίας               quartz                                         кварц                  кварц 
Χαλαρός              relaxed, lax, loose                       лабав                  лабав 
Χαλαρότητα        relaxation, laxity, looseness         лабавост             лабавост 
Χαλαρότητα        relaxation, laxity, looseness         опуштеност        опуштеност 
Χαλαρώνω         relax, unbend, unwind, let up        отпуштам           опуштати 
Χαλασμός             chaos, hubbub, uproar                уништување      уништење 
Χαλβάς                 halvah                                          алва                    халва 
Χαλί                      carpet, rug                                    килим                  ћилим 
Χαλινάρι               bridle, bit, snaffle, rein                  узда                    узда 
Χαλκάς                 ring, loop, link                              прстен                 прстен 
Χαλκάς                 ring, loop, link                              алка                      халка 
Χάλκινος               copper, brass                              бакарен           бакарни, бакрени 
Χαλκογραφία       engraving, plate                            бакрорезбарство  бакрорез 
Χαλκός                 copper, brass                               бакар                   бакар 
Χαλκωρυχείο       copper-mine                                 рудник за бакар   рудник бакра 
Χαμαιλέων           chameleon                                   камелеон             камелеон 
Χαμάλης, αχθοφόρος   porter, heaver                     амал                     амал 
Χαμάμ                  Turkish bath                                 амам                    амам 
Χαμηλός               short, subdued, low                     низок                    низак 
Χαμογελώ            smile                                            се смеам              смејати се 
Χάνι                      inn                                                гостилница          гостионица 
Χάνι                      inn                                                ан                          хан 
Χάνω                    lose, forfeit                                   губам                     губити 
Χάνω                    lose, forfeit                                   загубувам             загубити 
Χάος                    chaos, utter confusion                  хаос                       хаос 
Χάπι                     pill                                                таблета                таблета 
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Χαρά                    joy, pleasure, delight                    радост                  радост 
Χαρά                    joy, pleasure, delight                    задоволство        задовољство 
Χαρακιά               line, cut, score, stroke                  линија                   линија 
Χαρακτήρας         character, nature, temper            карактер               карактер 
Χαρακτηρίζω       characterize, stamp, mark           карактеризирам    карактерисати 
Χαρακτηρισμός    characterization                           карактеризирање    карактерисање 
Χαρακτηριστικό, γνώρισμα  attribute                       атрибут                    атрибут 
Χαρακτηριστικός  characteristic, distinctive             карактеристичен    карактеристичан 
Χαράκτης             engraver, etcher, artist                  резбар                   резбар 
Χαραμίζω             waste, misspend, throw away      трошам                  трошити 
Χαράτσι                poll-tax                                         арач                       харач  
Χάρη                    charm, grace, elegance                шарм                     шарм 
Χάρη                    charm, grace, elegance                привлечност        привлачност 
Χαρίζω                  donate, endow, favour                 дарувам                даровати 
Χάρισμα (δώρο)  gift, present, donation                    дар, подарок         дар 
Χάρισμα (προσόν) talent, gift, endowment               талент                   таленат 
Χαριτολογία         witticism, banter, pleasantry          духовитост           духовитост 
Χαροποιώ            gladden, cheer, gratify                   радувам              радовати се 
Χάρος                  death                                              смрт                     смрт 
Χαρούμενος      cheerful, merry, joyful, happy          весел                     весео 
Χαρτζιλίκι           pocket money                                 џепарлак              џепарац 
Χαρτί                  paper, document                             хартија                 хартија 
Χαρτογραφία     cartography                                     картографија        картографија 
Χαρτογράφος    cartographer                                    картограф            картограф 
Χαρτόνι              cardboard, pasteboard                    картон                   картон 
Χαρτοπαίκτης    card-player, gambler                       коцкар                   коцкар 
Χαρτοπώλης     stationer                                            книжар                  књижар 
Χαρτόσημο        stamp                                               таксена марка    таксена марка 
Χασάπης            butcher                                            месар                   месар 
Χασάπικο           butcher’s shop                                 месарница           месница 
Χάσκω                gape, gawp, gawk                           зјапам                   зјапити 
Χάσμα                gap, chasm, gulf                               јаз                          јаз 
Χασμουρητό       yawning, gape                                 ѕевање                  зевање 
Χατίρι                  favour, sake, whim                          услуга                 услуга 
Χείλι (χείλος)      lip                                                      усна                     усна 
Χειμερινός          winter, wintry                                   зимски                  зимски 
Χειμώνας            winter                                              зима                     зима 
Χειραψία             handshake                                      ракување             руковање 
Χειρίζομαι            handle, manipulate, operate          управувам          управљати 
Χειρισμός           handling, manipulation, operation   управување       управљање 
Χειριστής            handler, manipulator                      управувач           управитељ 
Χειροβομβίδα      grenade                                          граната               граната 
Χειροκρότημα    handclap, applause                         аплауз                 аплауз 
Χειροκροτώ        applaud, clap the hands                 аплаудирам         аплаудирати 
Χειρονομία         gesture, gesticulation                      гест                       гест 
Χειρονομία         gesture, gesticulation                      гестикулирање   гестикулација 
Χειρονομώ          gesture, gesticulate                        гестикулирам     гестикулирати 
Χειροπιαστός      palpable                                          опиплив              опипљив 
Χειρουργείο        operating-theatre                           оперативна сала     операциона сала 
Χειροuργός         surgeon                                           хирург                  хирург 
Χειρουργώ          operate (on sb for sth)                     оперирам             оперисати 
Χέλι                     eel                                                    јегула                  јегуља 
Χέρι                     hand, arm                                         рака                     рука 
Χερούλι               handle                                              рачка                   ручка 
Χερσαίος             land, terrestrial, road                       копнен                 копнени 
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Χερσόνησος        peninsula                                         полуостров         полуострво 
Χημεία                 chemistry                                        хемија                  хемија 
Χημείο                chemical laboratory                       лабораторија  хемијска лабораторија 
Χημικός               chemist                                            хемичар               химичар 
Χήνα                    goose                                              гуска                     гуска 
Χήρα                    widow                                              вдовица              удовица 
Χήρος                  widower, widowed                            вдовец                удовац 
Χίλια (χίλιοι)         thousand                                          илјада                  хиљаду 
Χιλιόγραμμο        kilogramme                                       килограм              килограм 
Χιλιόμετρο           kilometre                                          километар           километар 
Χιλιοστόγραμμο  milligramme                                      милиграм             милиграм 
Χιλιοστόμετρο     millimetre                                          милиметар           милиметар 
Χιλιοστός              thousandth                                      илјадити              хиљадити 
Χιονάτος               snow-white, snowy                         снежен                  снежни 
Χιόνι                     snow                                               снег                       снег 
Χιονίζει                 it snows                                          снежи                     снежи 
Χιονοθύελλα       snowstorm, blizzard                         снежна бура      снежна олуја 
Χιονόσφαιρα        snowball                                         снежна топка      снежна лопта 
Χιούμορ               humour, wit                                     хумор                    хумор 
Χλιδή                    luxury, wealth, opulence                 раскош                 раскош 
Χλόη                     grass, greenery, lawn                    трева                    трава, травка 
Χλωμάδα             paleness, pallor, pallidness             бледило               бледило 
Χλώριο                chloride                                            хлор                      хлор 
Χλωροφύλλη       chlorophyll                                       хлорофил             хлорофил 
Χοιρινό (κρέας)   pork                                                 свинско месо       свињско месо 
Χοιρινός              pork                                                  свински                свињски 
Χοίρος                 pig                                                   свиња                   свиња 
Χολέρα                cholera                                            колера                   колера 
Χοντροκομμένος   roughly-cut, crub, rude                  грубо пресечен    грубо исечен 
Χοντρός, χονδρός fat, stout, thick, heavy                   дебел                      дебео 
Χορδή                 chord, string                                     жица                     жица 
Χορεύω                dance                                           играм оро              играти 
Χορήγηση            granting, giving, providing            давање                  давање 
Χορηγώ                grant, give, provide, donate         давам                    давати, дати 
Χορογράφος       choreographer                               кореограф             кореограф 
Χορταίνω             satisfy, have enough                    се задоволувам   задовољити се 
Χορτάτος             full                                                 заситен                  засићен 
Χόρτο                  grass, herb                                    трева                    трава 
Χόρτο                  grass, herb                                    зеленило              зеленило 
Χορτοφαγία        vegetarianism                                 вегетаријанство   вегераријанство 
Χορτοφάγος       vegetarian                                      вегетаријанец       вегетаријанац 
Χορωδία             chorus, choir                                  хор                       хор 
Χούφτα               palm, cup                                       шепа                    шака 
Χρεοκοπία          bankruptcy, failure, crash              банкрот                банкрот 
Χρεοκοπώ           go bankrupt, fail, smash, crash    банкротирам        банкротирати 
Χρέος                  debt                                               долг                      дуг 
Χρεώνω               charge, debit, bill                          задолжувам          задуживати 
Χρεοφειλέτης       debtor                                           должник                дужник 
Χρηματιστήριο     Stock Exchange, stock market    берза                     берза 
Χρηματοδοτώ       finance, put up capital for            финансирам         финансирати 
Χρηματοκιβώτιο  safe, coffer, strong box                 каса                       каса 
Χρήση                  use, usage, utilization                   употреба              употреба 
Χρησιμεύω            serve, be useful, be of use         служи                    служити 
Χρησιμοποιώ        use, handle, employ, utilize         употребувам        употребити 
Χρήσιμος              useful, helpful                              корисен                користан 
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Χρησιμότητα         use, usefulness, utility                 корисност             корист 
Χριστιανικός          Christian                                      христијански        хришћанки 
Χριστιανός            Christian                                       христијанин          хришћанин 
Χριστούγεννα        Christmas                                    Божиќ                    Божић 
Χριστουγεννιάτικος  Christmas                                 божиќен                божићни 
Χρονιά                   year                                             година                  година 
Χρονικά                annals                                           анали                    анали 
Χρονικό                 chronicle, annals                          хроника                хроника  
Χρονογράφος       columnist                                      хроничар              хроничар 
Χρονολογία           date                                              хронологија         хронологија 
Χρονολογία, ημερομηνία  date                                    датирање             датум 
Χρονολογώ            date, determine the date of sth    датирам               датирати 
Χρονόμετρο           chronometer, stopwatch              хронометар          хронометар 
Χρόνος                   time                                              време                   време 
Χρόνος (έτος)        year                                              година                   година 
Χρυσάνθεμο        chrysanthemum                             хризатема            хризатема 
Χρυσάφι              gold                                                 злато                   злато 
Χρυσός (επίθ.)    gold, golden, gilt, gilded                  златен                златан, злато 
Χρυσοχόος          goldsmith, jeweller                          златар                  златар 
Χρυσώνω            gold-plate, gild                                позлатувам          позлатити 
Χρώμα                colour, dye, paint                             боја                       боја 
Χρωματισμός      colour, tint,  tinge, hue                    боење                    бојење 
Χρωματιστός      coloured, stained                             обоен                    обојен 
Χτένα                  comb                                               чешел                   чешаљ 
Χτενίζω                comb, brush, rake                          чешлам                чељати 
Χτίζω                    build, build up                                 градам                 градити 
Χτίζω                    build, build up                                 ѕидам                   зидати 
Χυδαίος               vulgar, common, low, banal            вулгарен                вулгаран 
Χυδαιότητα         vulgarity, lowness, banality              вулгаризам          вулгарност 
Χυμός                  juice, crush, squash                        сок                         сок 
Χυτός                   flowing, cast, molten                       излеан                  изливен 
Χώμα                  earth, dust, ground                          земја                      земља 
Χωμάτινος (χωματένιος) earthen                              земјен                     земљан 
Χώνευση             digestion                                        варење                  варење (хране) 
Χωράφι               field, land                                       нива                       њива 
Χωρητικότητα     capacity                                          волумен                 волумен 
Χωριάτης            villager, peasant, countryman        селанец                 сељак 
Χωριάτικος         village, peasant, country                селски                   сељачки 
Χωριό                 village                                             село                        село 
Χωρίς                   without, with no, out of, but for     без                          без 
Χώρος (τόπος, μέρος) space, room, area, place      место                     место 
Χωροφύλακας    gendarme                                       полицаец              полицајац 
Ψάθα                   straw hat                                        трска                     трска 
Ψάλλω                 sing, chant                                    пеам                      певати 
Ψαλμός              psalm, chant                                   псалм                     псалма 
Ψαράδικο           fishing-boat,smack                         рибарница              рибарница 
Ψαράδικος         fishing                                             рибарски                рибарски 
Ψαράς               fisherman                                        рибар                      рибар 
Ψάρεμα              fishing                                            риболов                  риболов 
Ψάρι                   fish                                                 риба                       риба 
Ψαρός                 grizzled, iron-grey                         сед, сив                 сед 
Ψεγάδι                defect, blemish, flaw                     мана                      мана 
Ψέγω                   criticize, blame, find fault             прекорувам           прекоревати 
Ψεκάζω               spray, sprinkle                              прскам                   прскати 
Ψεκασμός            spraying, sprinkling                      прскање                прскање 
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Ψευδάργυρος     zinc                                               цинк                       цинк 
Ψευδής                false, mendacious, fallacious      лажен                    лажан 
Ψευδομάρτυρας  false witness                               лажен сдедок       лажни сдедок 
Ψευδώνυμο         pseudonyn                                   псевдоним           псудоним 
Ψεύτικος              false, artificial, factitious              лажен                   лажан 
Ψηλά                   tall, high, lofty                              високо                   високо 
Ψηλός                  tall, high, lofty                              висок                    висок 
Ψηλώνω              make higher, raise                      правам повисок   повисити 
Ψημένος             roasted, broiled, grilled                испечен                испечен 
Ψημένος (τηγανητός) fried                                      пржен                   испржен 
Ψηφιδωτό           mosaic, inlay                                мозаик                  мозаик 
Ψηφίζω                vote                                             гласам                  гласати 
Ψηφοδέλτιο        ballot (paper)                                гласачко ливче    гласачки лист 
Ψήφος                vote, poll, suffrage                       глас                       глас 
Ψηφοφορία        vote, ballot, poll, suffrage             гласање                гласање 
Ψηφοφόρος        voter                                            гласач                   гласач 
Ψιθύρισμα, ψίθυρος whisper, murmur                    шепотење             шапутање 
Ψιθύρισμα, ψίθυρος whisper, undertone                шепот                    шапат 
Ψιλός                    thin, fine, slender                      тенок                      танак 
Ψυχαγωγικός      recreational                                 забавен                  забаван 
Ψυχαγωγικός      recreational                                 рекреативен          рекреативан 
Ψυχαγωγώ          entertain, recreate, amuse         се забавувам        забавати 
Ψυχανάλυση       psychoanalysis                           психоанализа        психоанализа 
Ψυχή                    soul                                           душа                      душа 
Ψυχή                    soul                                            дух                         дух, психа 
Ψυχιατρείο           mental clinic/hospital/home       психијатрија     психијатријска болница 
Ψυχιατρική           psychiatry                                  психијатрија            психиатрија 
Ψυχίατρος            psychiatrist                                психијатар               психијатар 
Ψυχικός               psychical, mental, spiritual         психички                  психички 
Ψυχολογία           psychology                                 психологија             психологија 
Ψυχολόγος          psychologist                               психолог                  психолог 
Ψυχοπάθεια        psychopathy                               психопатија             психопатија 
Ψυχοπαθής         psychopath, psychotic               психопат                   психопатичан 
Ψυχοπαίδι           adopted child                             посвоено дете         усвојено дете 
Ψυχραιμία           coolness, calm, temper              ладнокрвност         хладнокрвност 
Ψύχραιμος          cool, calm, composed                ладнокрвен             хладнокрван 
Ψύχωση              psychosis                                   психоза                    психоза 
Ψωμί                    bread                                        леб                            хлеб 
Ψωνίζω               buy, purchase, shop                  купувам                   куповати 
Ψώνισμα              bying, shopping, solicitation     купување                куповање 
Ψωρίαση              psoriasis                                   псориаза                псориаза 
Ωκεανός              ocean                                         океан                      океан 
Ωλένη                  forearm, ulna                             подлактица             подлактица 
Ώμος                   shoulder                                      рамо                       раме 
Ωμός                   crude, cruel, brutal                     сиров                     сиров 
Ωμότητα              crudity, rawness, brutality          суровост                 суровост 
Ωοθήκη               ovary                                           јајник                      јајник 
Ωοθήκη               ovary                                           овариум                 оваријум 
Ώρα                     hour                                            час                         час 
Ώρα                     time                                            време                     време 
Ωράριο               working hours, time-table            работно време      радно време 
Ώριμος                mature, ripe, mellow                   зрел                       зрео 
Ώριμος                mature, ripe, mellow                    созреан                 сазрео 
Ωριμότητα           maturity, ripeness, mellowness   зрелост                 зрелост 
Ωροσκόπιο         horoscope                                    хороскоп               хороскоп 
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Ώστε                    so, that as                                   така, и така           тако 
Ωφέλεια              utility, benefit, advantage             корист                    корист 
Ωφέλιμος            useful, beneficial, handy              корисен                  користан 
Ωφελώ                benefit, profit, gain, be of use      корисен сум          користити 
Ώχρα                   ochre                                           окер                       окер 
Ωχρός                  pale, pallid, wan                          блед                      блед 
Ωχρότητα            paleness, pallidness, wanness    бледило                бледило. 
 

Αυτό το οποίο σαφώς παρατηρεί κάποιος είναι ότι, χιλιάδες λέξεις με το ίδιο 
νόημα και τον ίδιο τρόπο γραφής, είναι απολύτως ίδιες ή και παρόμοιες, τόσο 
στα Σερβικά όσο και στα Βαρδαρίτικα (Σκοπιανικά). Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, 
οι ίδιες λέξεις, με την ίδια σημασία, με την ίδια προφορά και με τον ίδιο τρόπο 
γραφής, να λέγονται στη Σερβία Σερβικές και νοτιότερα από τα νότια σύνορα της 
Σερβίας Μακεδονικές; Η απάντηση είναι απλή, σαφής και προφανής. Τα 
Βαρδαρίτικα (Σκοπιανικά) δεν είναι Μακεδονικά. Είναι Σλαβικά Βουλγαροσερβικά.  

 
Θα κλείσω το κείμενο όπως το άρχισα, με αναφορά δηλαδή στη γλώσσα των 

Μακεδόνων. Θα αναφέρω λίγα μόνον από αυτά που έχει πει ο ένας εκ των δύο 
μεγάλων ανδρών της Ελλάδας μας, ο Φίλιππος.  
''Ὦ τύχη μικρόν τι κακόν ἀντί τῶν τοσούτων καί τηλικούτων ἀγαθῶν ποίησον''. 
''Τύχη, μικρό κακό να μού δώσεις, για να ισορροπήσεις τα τόσα πολλά και τόσο 
μεγάλα αγαθά''. (Πλούταρχος, ''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 
3''). Αυτό είπε ο Φίλιππος όταν στην ίδια ημέρα του ανηγγέλθησαν πολλές και 
σπουδαίες επιτυχίες. 
''Οὐκ αἰσχύνῃ καλῶς οὕτω ψάλλων;''. (Πλούταρχος, Περικλής ,1''). ‘’Δεν ντρέπεσαι 
να τραγουδάς τόσον ωραία’’; Αυτό είπε ο Φίλιππος στον Αλέξανδρο όταν σε κάποιο 
συμπόσιο ο Αλέξανδρος τραγούδησε μελωδικά και ωραία. ‘’Διότι είναι αρκετό για τον 
βασιλιά, αν έχει ελεύθερο χρόνο, να ακούει άλλους να τραγουδούν και επιτελεί το 
καθήκον του απέναντι στις Μούσες με το να παρακολουθεί άλλους να ασχολούνται 
με τέτοια’’.  
‘’Ἐπεί δέ τους Ἓλληνας αὐτῷ συνεβούλευον ἒνιοι φρουραῖς κατέχειν, ἒφη μᾶλλον 
πολύν χρόνον ἐθέλειν χρηστός ἢ δεσπότης ὀλίγον καλεῖσθαι‘’. (Πλούτ., 
‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 4’’). ‘’Όταν νίκησε τους (νότιους) 
Έλληνες, όταν κάποιοι τον συνεβούλευσαν να καταλάβει τις πόλεις εγκαθιστώντας 
φρουρές, είπε ότι προτιμά να τον ονομάζουν για πολύ καιρό καλό άνθρωπο 
παρά για λίγο καιρό κυρίαρχο‘’. Ο Πλούταρχος αναφέρει αρκετά παραδείγματα 
σχετικώς με την πεποίθηση του μεγάλου Φιλίππου για κοινή ειρήνη, συμφιλίωση και 
συνεργασία, αλλά και για την ανθρώπινη και μεγαλόφρονη συμπεριφορά του. 
‘’Τί τοῦτο; Mόνος ἥκεις’’; Αυτό, δηλαδή πώς και εστάλη ένας μόνον πρεσβευτής, 
ερώτησε ο Φίλιππος τον Άγι, υιό του Αρχιδάμου, ο οποίος εστάλη εκ μέρους των 
Σπαρτιατών πρέσβυς στον Φίλιππο. Η απάντηση του Άγιδος ήταν: ‘’καὶ γὰρ πρὸς 
ἕνα’’. ‘’Διότι και προς έναν <ήλθα, εστάλην>, διότι και σύ ένας είσαι’’. (Πλούτ., Ηθικά, 
‘’Λακωνικά Αποφθέγματα, Άγις’’). 
''πότερον βούλεται φίλιον ἐλθεῖν ἤ πολέμιον αὐτόν''. (Πλούτ., Ηθικά, ‘’Λακωνικά 
Αποφθέγματα’’). Όταν ο Φίλιππος έφθασε στη Σπάρτη έστειλε επιστολή (''Φιλίππου 
γράφοντος, ὅτε εἰς τὴν χώραν αὐτῶν παρεγένο''), με την οποία ερωτούσε τους 
Σπαρτιάτες, ''πώς ήθελαν να έλθει, ως φίλος ή ως εχθρός''. Οι Σπαρτιάτες τότε 
απήντησαν: ''ουδέτερος'' (''αντεφώνησαν οὐδέτερον''). 
''Ἀλλά μήν Νικάνωρ οὐ φαυλότατός ἐστι Μακεδόνων. Ἐπισκεπτέον οὖν μή τι 
γίνεται παρ' ἡμᾶς''. ''Ο Νικάνωρ δεν είναι βεβαίως ο χειρότερος Μακεδόνας. Πρέπει 
λοιπόν να δούμε μήπως συμβαίνει κάτι που εξαρτάται από εμάς''. Αυτό είπε ο 
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Φίλιππος όταν ο Σμίκυθος κατηγόρησε τον Νικάνορα ότι διαρκώς κακολογεί τον 
Φίλιππο, και οι φίλοι του Φιλίππου θεώρησαν ότι έπρεπε να καλέσει τον Νικάνορα 
και να τον τιμωρήσει. Όταν ο Φίλιππος έμαθε ότι ο Νικάνωρ πιεζόταν σκληρά από 
την φτώχεια του και καθώς ο ίδιος είχε αδιαφορήσει για εκείνον, διέταξε να του δοθεί 
κάποια δωρεά. Όταν αργότερα ο Σμίκυθος είπε στον Φίλιππο ότι ο Νικάνωρ λέει 
διαρκώς προς όλους υπέροχους εγκωμιαστικούς λόγους γι’ αυτόν, ο Φίλιππος είπε: 
''ὁρᾶτε οὖν ὅτι παρ' ἡμᾶς αὐτούς ἐστι καί τό καλῶς καί τό κακῶς ἀκούειν''. 
''Βλέπετε λοιπόν ότι από εμάς εξαρτάται και να μάς εγκωμιάζουν και να μάς 
κακολογούν''. (Πλούτ., ''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 6''). 
''Τὸν δὲ λοίδορον ἐξελάσαι τῶν φίλων κελευόντων οὐκ ἔφη ποιήσειν, ἵνα μὴ 
περιιών ἐν πλείοσι κακῶς λέγοι''. (Πλούτ., ''Βασιλέων Αποφθέγματα και 
Στρατηγών, Φίλιππος, 5''). ''Όταν οι φίλοι του (του Φιλίππου) τον προέτρεπαν να 
εξορίσει κάποιον που τον κακολογούσε, είπε ότι δεν θα το κάνει, ώστε να μην πάει 
εκείνος σε περισσότερα μέρη και τον κατηγορεί''. 
‘’Τοῖς δέ τῶν Ἀθηναίων δημαγωγοῖς ἒφη χάριν ἒχειν, ὃτι λοιδοροῦντες αὐτόν 
βελτίονα ποιοῦσι καί τῷ λόγῳ καί τῷ ἢθει. <πειρῶμαι γάρ αὐτούς ἃμα καί τοῖς 
λόγοις καί τοῖς ἒργοις ψευδομένους ἐλέγχειν>’’. (Πλούτ., ‘’Βασιλέων 
Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 7’’). ‘’Στους δημαγωγούς των Αθηναίων, 
είπε (ο Φίλιππος) ότι χρωστάει ευγνωμοσύνη, διότι κατηγορώντας τον τον κάνουν 
καλλίτερο, και στον λόγο και στον χαρακτήρα. <Προσπαθώ, δηλαδή και με τα λόγια 
μου και με τα έργα μου να αποδείξω ότι ψεύδονται>‘’. 
‘’Οὐ δοκοῦσιν ὑμῖν Ἀθηναῖοι νομίζειν ἐν ἀστραγάλοις ὑφ’ ἡμῶν νενικῆσθαι''; 
(Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 8’’). ''Δεν σάς φαίνεται 
ότι οι Αθηναίοι νομίζουν ότι νικήθηκαν από εμάς σε παιχνίδι αστραγάλων''; Αυτό είπε 
ο Φίλιππος, όταν, ‘’οι Αθηναίοι οι οποίοι αιχμαλωτίσθηκαν στη Χαιρώνεια και 
ελευθερώθηκαν από τον Φίλιππο άνευ λύτρων, ζητούσαν επί πλέον τον ιματισμό και 
τα στρώματά τους και μάλιστα κατηγορούσαν τους Μακεδόνες. Ο Φίλιππος τότε 
γέλασε και είπε στους στρατιώτες του’’, το ανωτέρω αναφερθέν. ‘’Τῶν δ’ Ἀθηναίων, 
ὃσοι περί Χαιρώνειαν ἑάλωσαν, ἀφεθέντων ὑπ’ αὐτοῦ δίχα λύτρων, τά δέ ἱμάτια καί 
στρώματα προσαπαιτούντων καί τοῖς Μακεδόσιν ἐγκαλούντων, γελάσας ὁ Φίλιππος 
εἶπεν''.  
''λάμβανε ὅσα βούλει· τήν γάρ κλεῖν ἔχεις''. (Πλούτ., ''Βασιλέων Αποφθέγματα και 
Στρατηγών, Φίλιππος, 9''). ‘’Πάρε ό, τι θέλεις. Άλλωστε έχεις το κλειδί’’. Αυτό είπε ο 
Φίλιππος όταν έσπασε στον πόλεμο η κλείδα της ωμοπλάτης του και ο θεράπων 
ιατρός του ζητούσε καθημερινώς χρήματα. (''τήν κλεῖν κατεαγότα'', λέει με θαυμασμό, 
με πίκρα και με ζήλεια και ο Δημοσθένης ’'Περί του Στεφάνου, 67’’, μεταξύ των 
άλλων για τα πολλά τραύματα του Φιλίππου). Επίσης, στον γιατρό Μενεκράτη ο 
οποίος είχε φθάσει σε ύψιστο σημείο αλαζονείας αποκαλώντας τον εαυτόν του Δία, 
και του είχε στείλει επιστολή στην οποία έγραφε: ‘’Φιλίππῳ Μενεκράτης ὁ Ζεύς εὖ 
πράττειν’’. ‘’Ο Μενεκράτης ο Δίας χαιρετά τον Φίλιππο’’, ο Φίλιππος απήντησε: 
‘’Φίλιππος Μενεκράτει ὑγιαίνειν. Συμβουλεύω σοι προσάγειν σεαυτόν ὲπί τούς 
κατά Ἀντίκυραν τόπους‘’. (Αιλιανός, ‘’Ποικίλη Ιστορία, ΙΒ΄.49’’). ‘’Ο Φίλιππος 
εύχεται στον Μενεκράτη να είναι καλά. Σε συμβουλεύω να πας στα μέρη της 
Αντίκυρας’’. Ο Φίλιππος υπαινίχθη ότι ο άνθρωπος είχε παραφρονήσει. Στην 
Αντίκυρα εφύετο ο καλλίτερος ελλέβορος, φυτό που επιστεύετο ότι επιδρούσε θετικά 
σε ψυχικές παθήσεις.  
‘’Τούς δέ συμβουλεύοντας αὐτῷ πικρῶς χρῆσθαι τοῖς Ἀθηναίοις ἀτόπους ἒλεγεν 
εἶναι, κελεύοντας ἂνθρωπον ὑπέρ δόξης πάντα ποιοῦντα καί πάσχοντα 
ἀποβαλεῖν τό τῆς δόξης θέατρον’’. (Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και 
Στρατηγών, Φίλιππος, 11’’). ‘’Σε εκείνους οι οποίοι τον συνεβούλευαν να 
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μεταχειρισθεί με σκληρότητα τους Αθηναίους, (ο Φίλιππος) έλεγε ότι σφάλλουν, 
προτρέποντας άνθρωπο, ο οποίος έκανε τα πάντα και υπέστη τα πάντα για να 
αποκτήσει δόξα (καλή φήμη), να καταστρέψει τη δυνατότητα που έχει να την 
επιδείξει‘’.  

‘’Οἷος ἡμῶν ὁ βίος ἐστίν, εἰ καὶ πρὸς τὸν τῶν ὂνων καιρόν ὀφείλομεν ζῆν''; 

(Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 13’’). ‘’Τι ζωή και η δική 
μας, εάν οφείλουμε να ζούμε ανάλογα και με τις ευκολίες των γαϊδάρων''! Αυτό είπε 
ο Φίλιππος όταν επρόκειτο να στρατοπεδεύσει σε κάποια κατάλληλη τοποθεσία και 
έμαθε ότι εκεί δεν υπήρχε χόρτο για τα υποζύγια. Βλέπουμε ολοκάθαρα λοιπόν, ότι 
ο γίγας Φίλιππος ομιλεί Ελληνικότατα. Βαρδαρίτικη λέξη, βεβαίως, δεν υπάρχει ούτε 
για δείγμα, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Η πρώτη λέξη της πρότασης αυτής 
που λέει ο Φίλιππος, η λέξη οἷος, είναι βεβαίως η Αναφορική Αντωνυμία οἷος (= 
τέτοιος που), οἵα, οἷον, της Ελληνικής γλώσσας του. Εάν ο μέγας Φίλιππος δεν ήταν 
Έλληνας, δεν θα μιλούσε Ελληνικά, δεν θα έλεγε τη λέξη όνος με αυτή την Ελληνική 
λέξη, αλλά, θα την έλεγε με λέξη της γλώσσας την οποία θα ομιλούσε. Στη 
Βαρδαρίτικη απόδοσή της, πάντως, ο λέξη όνος είναι магаре μαγκαρε. Στη 
Βουλγαρική, ομοίως, ο όνος λέγεται магаре μαγκαρε. Στη Σερβική, ομοίως, ο όνος 
λέγεται магарац μαγκαρατσ. Δηλαδή, για να έλθουμε στα σύγκαλά μας, τι μάς λένε 
τώρα οι Βαρδαρίτες; Ότι δεν είναι Ελληνική η Μακεδονική λέξη όνος, την οποία λέει 
ο τιτάνας Έλληνας, ο Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππος Β΄, η οποία έτσι απαντά και 
στον Όμηρο, (‘’ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας νωθής'', ''Ιλιάς 
Λ558’’), αλλά, ότι είναι Μακεδονική η Βουλγαρική λέξη магаре μαγκαρε, την οποία 
λένε οι Βαρδαρίτες; Δηλαδή, μολονότι ο Φίλιππος ομιλεί τη γλώσσα του Ομήρου, 
αυτά δεν είναι τα Μακεδονικά, τα Ελληνικά, αλλά ότι είναι Μακεδονικά τα 
Βουλγαρικά!!! Οι Βαρδαρίτες επιτέλους, πρέπει να σοβαρευτούν και να συνέλθουν 
από την απύθμενη βλακεία στην οποία τους έχουν οδηγήσει οι θλιβεροί 
προπαγανδιστές. 
‘’ἐκέλευε δ’ αὐτόν Ἀριστοτέλει προσέχειν καὶ φιλοσοφεῖν, <ὃπως> ἒφη <μὴ 
πολλά τοιαῦτα πράξῃς, ἐφ’ οἷς ἐγώ πεπραγμένοις μεταμέλομαι>’’. (Πλούτ., 
‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 17’’). ‘’Συνεβούλευε δε αυτόν 
(τον Αλέξανδρο) να προσέχει τον Αριστοτέλη και να μελετά την φιλοσοφία, <ώστε> 
του είπε, <να μην κάνεις, πολλές πράξεις όπως αυτές για τις οποίες εγώ μετανιώνω 
που συνέβησαν>’’. Ο Φίλιππος μετέχων ο ίδιος της Φιλοσοφίας, συνεβούλευε και 
τον Αλέξανδρο να προσέχει τον Αριστοτέλη και να μελετά την φιλοσοφία. 
‘’Μὴ με ἀφαιροῦ τὸ ἀνίκητον εὐεργεσίας καὶ χάριτος ἡττώμενον’’. (Πλούτ., 
''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 18''). '’Μην μου αφαιρείς το 
αήττητο, κάνοντάς με να ηττηθώ στην ευεργεσία και στην ευγνωμοσύνη’’. Όταν ο 
Φίλιππος ήταν όμηρος στη Θήβα, τον βοήθησε και τον φιλοξένησε ο Φίλων. Προς 
αυτόν αργότερα ο Φίλιππος έστελνε δώρα, τα οποία όμως ο Φίλων δεν απεδέχετο. 
Τότε ο Φίλιππος του είπε το ανωτέρω. (Αυτόν τον Φίλωνα τον συναντούμε και ως 
πρέσβυ των Θηβαίων στον Φίλιππο. Δημοσθένης, ’’Περί της Παραπρεσβείας, 140’’). 
''Πόθεν, ὦ άνθρωπε, γενόμενος καί πῶς’’; ''Από πού, άνθρωπε, και με ποιο 
τρόπο έγινες φίλος του’’; Αυτό ερώτησε ο Φίλιππος σε κάποιον αιχμάλωτο ο οποίος 
του είπε : ''Φεῖσαί μου, Φίλιππε, πατρικός γάρ εἰμί σου φίλος''. ''Λυπήσου με, 
Φίλιππε, είμαι φίλος του πατέρα σου''. Κάποτε που είχαν πιαστεί πολλοί αιχμάλωτοι, 
ο Φίλιππος που παρατηρούσε την αγοραπωλησία τους καθόταν με σηκωμένο τον 
χιτώνα του, με τρόπο μη ευπρεπή. Ο αιχμάλωτος τότε ζήτησε να του επιτραπεί να 
πλησιάσει. ''Ἐγγύς φράσαι σοι βούλομαι προσελθών''. ''Θέλω να πλησιάσω να σου 
πω ιδιαιτέρως''. Όταν τον έφεραν κοντά, είπε στον Φίλιππο: ''Κατωτέρω τήν χλαμύδα 
ποίησον, ἀσχημονεῖς γάρ οὕτω καθήμενος''. ''Κατέβασε λιγάκι τη χλαμύδα σου, διότι 
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έτσι που κάθεσαι ασχημονείς''. Τότε ο Φίλιππος διέταξε: ''ἄφετε αὐτόν. Ἀληθῶς 
γάρ εὔνους ὤν καί φίλος ἐλάνθανεν''. ''Αφήστε τον ελεύθερο. Μού διέφυγε ότι 
είναι πράγματι αγαπητός μας φίλος''. (Πλούτ., ''Βασιλέων Αποφθέγματα και 
Στρατηγών, Φίλιππος, 19''). 
‘’τοὺς μέλλοντας προδιδόναι μάλιστα φιλῶ, τοὺς δ’ ἤδη προδεδωκότας 
μάλιστα μισῶ’’. (Στοβαίος, Βιβλίον Δ’. Κεφ. 13, 64’’). ‘’Αγαπώ κυρίως εκείνους που 
θα προδώσουν και μισώ κυρίως εκείνους που έχουν ήδη προδώσει’’. Αυτό 
απήντησε ο Φίλιππος όταν ρωτήθηκε ποιους κυρίως αγαπά και ποιους κυρίως μισεί. 
‘’πέδας ἐκάλει Φίλιππος τῆς Ἑλλάδος τὴν Χαλκίδα καὶ τὴν Κόρινθον, πρὸς τὰς 
ἐκ τῆς Μακεδονίας ἀφορμὰς βλέπων·‘’. (Στράβων, Θ΄.4.15’’). 

''Ἀγνοεῖν μοι δοκεῖς τὰ τῶν Μακεδόνων, παρ' οἷς οὐδέ γυνή τεκοῦσα θερμῷ 
λούεται''. (Πολύαινος, ‘’Στρατηγήματα, Δ΄.2.1’’). ’’Μου φαίνεται ότι αγνοείς τα ήθη 
των Μακεδόνων, στους οποίους ούτε η γυναίκα που μόλις έχει γεννήσει δεν 
πλένεται με ζεστό νερό’’. Αυτό είπε ο Φίλιππος σε έναν αξιωματικό του, καταγόμενο 
από τον Τάραντα, από τον οποίο αφήρεσε και την εξουσία, επειδή πλύθηκε με ζεστό 
νερό. 
‘’Οὐκ ἐπίστανται Ἀθηναῖοι νικᾶν’’. (Πολύαινος, ‘’Στρατηγήματα, Δ΄.2.2''). ‘’Οι 
Αθηναίοι δεν ξέρουν να νικούν’’. Αυτό είπε ο Φίλιππος κατά τη μάχη της Χαιρωνείας, 
όταν είδε ότι ο Αθηναίος στρατηγός Στρατοκλής έπεφτε στην παγίδα του 
υποχωρητικού ελιγμού του, οδηγώντας τους Αθηναίους στην κοιλάδα του Αίμωνα 
και στη διάσπαση της παράταξής τους με τους Θηβαίους. 
'' Ἑαυτῷ γε ἐμοί δέ ταχέως· ἔφθη γάρ τελευτῆσαι πρὶν ἤ παρ' ἐμοῦ χάριν ἀξίαν 
τῆς φιλίας ἀπολαβεῖν''. (Πλούτ., ''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, 
Φίλιππος, 21''). ‘’Για τον εαυτόν του ναι, αλλά για εμένα πέθανε πρόωρα, διότι το 
τέλος του ήλθε προτού προφθάσει να λάβει από εμένα ευεργεσίες ανάλογες της 
φιλίας μας’’). Αυτό είπε ο Φίλιππος, όταν πέθανε ο Ίππαρχος ο Ευβοέας και ο 
Φίλιππος φαινόταν να το φέρει βαρέως. Όταν λοιπόν κάποιος του είπε: ''Ἀλλά μήν 
ὡραῖος ὤν ἐκεῖνος ἀποτέθνηκεν''. ‘’Πάντως πέθανε σε φυσιολογική ηλικία’’, ο 
Φίλιππος απήντησε ως ανωτέρω. 
''Οὐκοῦν πολλούς ἔχων περί τῆς βασιλείας ἀνταγωνιστάς γενοῦ καλός 
κἀγαθός, ἵνα μή δι' ἐμέ τῆς βασιλείας τύχῃς ἀλλά διά σεαυτόν''. (Πλούτ., 
''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 22''). ‘’Τότε λοιπόν, καθώς θα 
έχεις πολλούς ανταγωνιστάς για τον θρόνο, να γίνεις καλός και ενάρετος, ώστε να 
κερδίσεις τη βασιλεία όχι χάρη σε εμένα αλλά χάρη στον εαυτόν σου''. Αυτό είπε ο 
Φίλιππος στον Αλέξανδρο, όταν ο Αλέξανδρος έβλεπε με ανησυχία ότι, από τους 
πολλούς γάμους του ο Φίλιππος, αποκτούσε και άλλα τέκνα από τα οποία θα 
κινδύνευε ίσως η διαδοχή του στον θρόνο. 
''Ἐπί τίνα’’; ''Ενώπιον τίνος’’; Αυτή ήταν η ερώτηση του Φιλίππου στον Μαχαίτα, 
υπόθεση του οποίου εδίκαζε ο Φίλιππος, όταν αυτός φώναξε ότι θα προσβάλει την 
απόφαση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της δίκης ο Φίλιππος κόντεψε να 
αποκοιμηθεί, δεν πρόσεχε τα δίκαια της υπόθεσης και εξέδωσε καταδικαστική 
απόφαση. Η απάντηση του Μαχαίτα ήταν: ''Ἐπί σέ, βασιλεῦ, αὐτόν, ἄν ἐγρηγορώς 
καί προσέχων ἀκούῃς''. ''Ενώπιον σού του ιδίου βασιλιά, εάν πρόκειται να με 
ακούσεις ξυπνητός και με προσοχή''. Ο Φίλιππος κατάλαβε ότι ο Μαχαίτας αδικείτο, 
και, δεν ανήρεσε μεν την απόφασή του, αλλά πλήρωσε ο ίδιος το πρόστιμο. (Πλούτ., 
''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 24''). Το να αποδεχθεί κάποιος 
το λάθος του, να αναλάβει τις ευθύνες του και να αποκαταστήσει τις συνέπειές του 
είναι ένδειξη γενναιοψυχίας. Αυτό μας δείχνει εδώ ο μέγας Φίλιππος. Γι’ αυτό και ο 
Αρριανός, αναφερόμενος στον Μέγα Αλέξανδρο γράφει ότι οσάκις έκανε κανένα 
σφάλμα μετανοούσε, ότι αυτό το έκανε ένεκα της γενναιοψυχίας του, και ότι ήταν ο 



276 

 

μόνος από τους παλαιούς βασιλείς που το έκανε. ‘’ἀλλὰ μεταγνῶναί γε ἐφ’ οἷς 
ἐπλημμέλησε μόνῳ οἶδα τῶν πάλαι βασιλέων Ἀλεξάνδρῳ ὑπάρξαν ὑπὸ 
γενναιότητος’’. (‘’Αλεξ. Ανάβ., Ζ’.29.1’’). 
''Βέλτιον ἔστιν τοῦτον αὐτόν ἤ ἡμᾶς διά τοῦτον κακῶς ἀκούειν''. (Πλούτ., 
''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 25''). ''Είναι καλλίτερο να 
κακολογηθεί αυτός παρά εμείς εξ αιτίας του''. Αυτό απήντησε ο Φίλιππος στον 
Άρπαλο, κατά την δίκη του συγγενούς και φίλου του Κράτητος, όταν εκείνος 
κατηγορούνταν για παράνομες πράξεις. Ο Άρπαλος ζήτησε να καταβάλει ο Κράτης 
την αποζημίωση, αλλά, να αθωωθεί από την κατηγορία, για να μην περιφρονηθεί. 
Κάτι ανάλογο με τον Φίλιππο είπε και ο βασιλιάς Αντίγονος. Όταν ο αδελφός του 
Αντιγόνου ο Μαρσύας, είχε κάποια δίκη και ήγειρε αξίωση να δικασθεί στο σπίτι του, 
ο Αντίγονος είπε: ''Ἔσται μέν οὖν ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ πάντων ἀκουόντων, εἰ μηδέν 
ἀδικοῦμεν''. (Πλούτ., ''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αντίγονος, 9''). ''Θα 
δικασθεί στην αγορά και θα παρακολουθούν όλοι, για να δουν αν έχουμε διαπράξει 
αδίκημα''. Μια και ο λόγος για τον Αντίγονο, αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν κάποιος 
είπε ότι όλα είναι καλά και δίκαια για τους βασιλείς, ο Αντίγονος σχολίασε: ''Ναί μά 
Δία, τοῖς τῶν βαρβάρων· ἡμῖν δέ μόνα καλά τά καλά καί δίκαια μόνα τα δίκαια''. ''Ναί 
μα το Δία, για τους βασιλείς των βαρβάρων. Για εμάς όμως καλά είναι μόνον τα καλά 
και δίκαια μόνον τα δίκαια''. (Πλούτ., ''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, 
Αντίγονος, 8''). Επίσης, όταν ο κυνικός Θράσυλλος ζήτησε από τον Αντίγονο μία 
δραχμή, εκείνος του απήντησε: ''ἀλλ' οὐ βασιλικόν τό δόμα''. ''Δεν είναι προσφορά 
που ταιριάζει σε βασιλιά''. Όταν ο Θράσυλλος του είπε: ''οὐκοῦν τάλαντον δός μοι''. 
''Δώσε μου λοιπόν ένα τάλαντο''. Τότε ο Αντίγονος είπε: ''ἀλλ' οὐ κυνικόν τό λῆμμα''. 
''Δεν είναι απολαβή η οποία ταιριάζει σε κυνικό''. Αυτά τα οποία λένε ο Φίλιππος και 
ο Αντίγονος, Ελληνικά είναι και ταιριάζουν απολύτως με τα στοιχεία της Ελληνικής 
αρετής. 
''Μή θαυμάσητε εἰ καθεύδει νῦν Φίλιππος. Ὃτε γάρ ἐκαθεύδεθ' ὑμεῖς, οὗτος 
ἐγρηγόρει''. (Πλούτ., ''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 28'').''Μην 
απορείτε που κοιμάται τώρα ο Φίλιππος. Διότι όταν εσείς κοιμόσασταν εκείνος 
αγρυπνούσε''. Αυτό είπε ο Παρμενίων σε κάποιους Έλληνες οι οποίοι ήταν 
συγκεντρωμένοι έξω από το παλάτι του Φιλίππου και διαμαρτύρονταν, ενώ ο 
Φίλιππος κοιμόταν κατά την διάρκεια της ημέρας. 
''Μή γένοιτό σοι ὦ βασιλεῦ, κακῶς οὕτως, ἵνα ταῦτ' ἐμοῦ βέλτιον εἰδῇς''. 
(Πλούτ., ''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 29''). ''Είθε βασιλιά, να 
μην σού έλθουν τα πράγματα ποτέ τόσο άσχημα, ώστε να γνωρίζεις τα ζητήματα 
αυτά καλλίτερα από εμένα’’. Αυτό είπε στον Φίλιππο ένας τραγουδιστής, όταν κατά 
την διάρκεια δείπνου θέλησε ο Φίλιππος να τον διορθώσει και να μιλήσει για τον 
τρόπο παιξίματος της κιθάρας. Κάτι ανάλογο αναφέρει και ο Αιλιανός (‘’Ποικίλη 
Ιστορία, Θ΄.36’’) ότι είπε κάποιος κιθαριστής στον βασιλιά Αντίγονο. 
 ‘’Καὶ αὐτός ἂν ἀκούων λέγοντος Δημοσθένους ἐχειροτόνησα τὸν ἂνδρα πρὸς 
τὸν κατ’ ἐμοῦ πόλεμον’’. (Πλούτ., ‘’Βίοι Δέκα Ρητόρων, Δημοσθένης, 845.Δ’’). ‘’Και 
εγώ ο ίδιος εάν άκουγα τον Δημοσθένη να ομιλεί θα ψήφιζα να γίνει ο άνδρας 
στρατηγός και να κάνει πόλεμο εναντίον μου’’. Αυτό έλεγε ο Φίλιππος σε εκείνους οι 
οποίοι τον πληροφορούσαν για τους λόγους του Δημοσθένους εναντίον του. 
''ἐμοὶ δ' ἐστὶν εἰρήνη πρὸς τοὺς ἀκούειν ἐμοῦ βουλομένους''. ''Για εμένα υπάρχει 
ειρήνη μόνο με εκείνους που θέλουν να υπακούουν σ' εμένα''. Αυτό γράφει ο 
Δημοσθένης (στον ''Γ΄ Φιλιππικό, 27''), ότι έγραφε ρητώς ο Φίλιππος στις επιστολές 
του. 
''δεῖ δυοῖν θάτερον, ἤ ἐκείνους ἐν Ὀλύνθῳ μὴ οἰκεῖν ἤ αὑτόν ἐν Μακεδονίᾳ''. 
''Ένα από τα δύο πρέπει να γίνει, ή εκείνοι να μην κατοικούν στην Όλυνθο ή εκείνος 
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στη Μακεδονία''. Αυτό γράφει ο Δημοσθένης (στον ''Γ΄ Φιλιππικό, 11''), ότι είπε ο 
Φίλιππος στους Ολυνθίους όταν απείχε από την πόλη τους σαράντα στάδια 
(περίπου 8 χλμ.) και εκείνοι του έστειλαν απεσταλμένους. Οι Ολύνθιοι 
παρεσπόνδησαν από τη συμφωνία που ενόρκως είχαν κάνει με τον Φίλιππο, 
άρχισαν χωριστές συνομιλίες με τους Αθηναίους και εστράφησαν εναντίον του 
Φιλίππου. Όταν ο Φίλιππος δεν τα ανέχθηκε αυτά και προχώρησε προς την 
Όλυνθο, οι Ολυνθείς του έστειλαν πρεσβεία, στην οποία ο Φίλιππος απήντησε ως 
ανωτέρω. 
''ἤρετο ὁ Φίλιππος τὸν Διονύσιον, πῶς τοσαύτην παρά τοῦ πατρός λαβὼν 
ἀρχὴν εἶτα οὐ διεσώσατο αὐτήν''. (Αιλιανός, ‘’Ποικίλη Ιστορία, ΙΒ΄. 60’’). ''Ο 
Φίλιππος ρώτησε τον Διονύσιο (τον Β΄ των Συρακουσών) πώς, ενώ κληρονόμησε 
τόσο μεγάλη εξουσία από τον πατέρα του, δεν κατάφερε μετά να την διαφυλάξει''. Ο 
Διονύσιος αποκρίθηκε ότι: ''Τὰ μὲν ἄλλα μοι κατέλιπεν ὁ πατήρ, τὴν δὲ τύχην, ᾗ 
ταῦτα ἐκτήσατο καὶ διεφύλαξεν οὐκέτι''. ''Τα άλλα μού τα άφησε ο πατέρας μου, την 
τύχη όμως, που τον βοήθησε να τα αποκτήσει και να τα διαφυλάξει, όχι''.  
''μεῖζον ἐφρόνει ἐφ' οἷς διά τῶν λόγων ἐκτᾶτο ἤ διά τῶν ὅπλων· τῶν μὲν γὰρ 
κοινωνεῖν αὑτῷ τοὺς στρατιώτας, τῶν δέ αὑτῷ μόνῳ μετεῖναι''. (Πολύαινος, 
''Στρατηγήματα, Δ΄. Φίλιππος, 9''. ''(Ο Φίλιππος) υπερηφανευόταν περισσότερο για 
όσα κατακτούσε με τα λόγια παρά με τα όπλα. Διότι στα δεύτερα συμμετείχαν και οι 
στρατιώτες, ενώ στα πρώτα τα κατάφερνε μόνος του''. Ο Φίλιππος επεδίωκε κατ’ 
αρχάς, μέσω της πολιτικής και της διπλωματίας, τις ακίνδυνες νίκες. ‘’Καὶ πρώτη 
ἐστὶν ἀρετῶν ἡ στρατηγῶν σοφία κτᾶσθαι νίκην ἀκίνδυνον·’’. (Άννα Κομνηνή, 
‘’Αλεξιάς, 15.3.2’’). Σ' αυτό αναφέρεται αναλυτικότερα ο Διόδωρος. ''φασὶ δὲ καὶ 
αὐτὸν τὸν Φίλιππον σεμνύνεσθαι μᾶλλον ἐπὶ τῇ στρατηγικῇ συνέσει καὶ τοῖς διὰ τῆς 
ὁμιλίας ἐπιτεύγμασιν ἤπερ ἐπὶ τῇ κατὰ τὰς μάχας ἀνδρείᾳ· τῶν μὲν γὰρ κατὰ τοὺς 
ἀγῶνας κατορθωμάτων μετέχειν ἅπαντας τοὺς στρατευομένους, τῶν δὲ διὰ τῆς 
ὁμιλίας γινομένων ἐπιτευγμάτων αὐτὸν μόνον λαμβάνειν τὴν ἐπιγραφήν''. 
(ΙΣΤ΄.95.3,4). 
''(ὁ δὲ Φίλιππος) ἐπετίμησεν ἰσχυρῶς καὶ πικρῶς ἐλοιδόρησεν ὡς ἀγεννῆ καὶ 
τῶν ὑπαρχόντων περὶ αὐτὸν ἀγαθῶν ἀνάξιον, εἰ Καρὸς ἀνθρώπου καὶ 
βαρβάρῳ βασιλεῖ δουλεύοντος ἀγαπᾷ γαμβρὸς γενέσθαι''. (Πλούτ., 
''Αλέξανδρος, 10''). ‘’(Ο δε Φίλιππος) του έκανε (του Αλεξάνδρου) αυστηρές 
παρατηρήσεις και τον κορόϊδεψε πικρώς ως αγενή και ανάξιο για τα αγαθά που 
υπάρχουν γύρω του, εάν συμβιβάζεται να γίνει γαμπρός ενός ανθρώπου από την 
Καρία, δούλου του βαρβάρου βασιλιά''. Όταν ο Φίλιππος θέλησε να παντρέψει τον 
υιόν του Αρριδαίο με την μεγαλύτερη κόρη του σατράπου της Καρίας Πιξώδαρου, ο 
Αλέξανδρος επηρεαζόμενος και από την Ολυμπιάδα ανησύχησε γι' αυτό που 
πιθανόν να προοιώνιζε αυτός ο γάμος, και έστειλε στον Πιξώδαρο έναν φίλο του 
ηθοποιό, τον Θεσσαλό, να συζητήσει μαζί του ότι έπρεπε να κάνει γαμπρό του τον 
Αλέξανδρο και όχι τον ηλίθιο Αρριδαίο. Όταν ο Φίλιππος το πληροφορήθηκε, την 
ώρα που ο Αλέξανδρος ήταν στο δωμάτιό του, αφού πήρε έναν από τους φίλους του 
τον Φιλώτα υιό του Παρμενίωνος, πήγε στο δωμάτιο του Αλεξάνδρου και τον 
επετίμησε. 
’’Ἀσφαλῶς ἐκάθευδον· Ἀντίπατρος γάρ ἐγρηγόρει’’. (Πλούτ., ''Βασιλέων 
Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 27''). ''Κοιμόμουν ήσυχος. Διότι 
αγρυπνούσε ο Αντίπατρος''. Ο Φίλιππος τιμούσε ιδιαίτερα και απεδέχετο την αξία 
του Αντιπάτρου. Κάποτε στη διάρκεια εκστρατείας κοιμήθηκε περισσότερο από το 
σύνηθες. Όταν ξύπνησε είπε το ανωτέρω. (Ο Μέγας Αλέξανδρος στον λόγο του στον 
Ύφαση ποταμό, λέει ότι αυτός ο ίδιος ξαγρυπνούσε για να κοιμούνται οι Μακεδόνες 
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ήσυχοι. ‘’προαγρυπνῶν δὲ ὑμῶν οἶδα, ὡς καθεύδειν ἔχοιτε ὑμεῖς’’. <‘’Αλεξ. Ανάβ., 
Ζ’.9.9’’>). 
''τοῦ δὲ Φιλίππου φήσαντος ἐπιθυμεῖν μὲν τῆς εἰρήνης, μὴ μέντοι γε ταύτην 
συγχωρήσειν, ἐὰν μὴ τῶν Μακεδονικῶν πόλεων ἁπασῶν ἐκχωρήσωσιν 
Ἰλλυριοί''. (Διόδωρος, 16.4.4). ''Ο Φίλιππος είπε (στους πρέσβεις του βασιλιά 
Βάρδυλι) ότι επιθυμεί μεν την ειρήνη, αλλά, δεν σκόπευε να την παραχωρήσει, εάν 
οι Ιλλυριοί δεν αποσύρονταν από όλες τις Μακεδονικές πόλεις''. Οι Ιλλυριοί δεν 
απεσύρθησαν από τις Μακεδονικές πόλεις της Άνω Μακεδονίας τις οποίες είχαν 
καταλάβει, όταν νίκησαν τον Περδίκκα Β΄ το 359 π.Χ., και έχοντας εμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις τους (10.500 πεζοί και 600 ιππείς) και στις προηγούμενες νίκες τους 
συγκρούσθηκαν με τον ισοδύναμο Μακεδονικό στρατό στην πεδιάδα της 
Λυγκηστίδος (358 π.Χ.). Το αποτέλεσμα ήταν να υποστούν συντριπτική ήττα, να 
χάσουν επτά χιλιάδες (7.000) άνδρες και να αποσυρθούν από τις Μακεδονικές 
πόλεις που κατείχον. Τέτοιες μεγάλες απώλειες αποθάρρυναν άλλους αντιπάλους 
του Φιλίππου να πολεμήσουν εναντίον του. Μετά τη μάχη ο Φίλιππος παντρεύτηκε 
και την εγγονή του Βάρδυλι την Αυδάτα. Σε ανάμνηση της νίκης του, και για την 
πρόληψη επιδρομών εκ μέρους των Ιλλυριών, ο Φίλιππος έκτισε εκεί την πόλη 
Ηράκλεια (την Λυγκηστική) προς τιμήν του προπάτορός του Ηρακλέους. 
''ὁ μὲν Φίλιππος ἔχων τὸ δεξιὸν κέρας καὶ τοὺς ἀρίστους τῶν Μακεδόνων 
συναγωνιζομένους τοῖς μὲν ἱππεῦσι παρήγγειλεν παριππεῦσαι καὶ πλαγίοις 
ἐμβαλεῖν τοῖς βαρβάροις, αὐτὸς δὲ κατὰ στόμα τοῖς πολεμίοις ἐπιπεσὼν καρτερὰν 
συνεστήσατο μάχην''. (Διόδωρος, 16.4.5''). ''Ο Φίλιππος, διοικώντας το δεξιό κέρας 
με τους καλύτερους Μακεδόνες υπό τις διαταγές του, διέταξε το ιππικό να επελάσει 
από τα πλάγια και να κτυπήσει τους βαρβάρους από τα πλευρά, ενώ ο ίδιος 
πέφτοντας κατά μέτωπο στον εχθρό άρχισε τη συμπλοκή''. Αυτά διέταξε ο Φίλιππος 
στη μάχη της πεδιάδας της Λυγκηστίδος εναντίον του στρατού του Βάρδυλι, βασιλιά 
των Ιλλυριών. 
''διὸ καί φασι τὸν Φίλιππον βουλόμενον ἑλεῖν τινα πόλιν ὀχυρότητι διαφέρουσαν, 
εἰπόντος τινὸς αὐτῷ τῶν ἐγχωρίων ἀνάλωτον αὐτὴν ἐκ βίας ὑπάρχειν, ἐπερωτῆσαι 
εἰ οὐδ᾽ ὁ χρυσὸς τὸ τεῖχος ὑπερβῆναι δυνατός ἐστιν''. (Διόδωρος, 16.54.4). ''Γι' 
αυτό και λένε ότι όταν ο Φίλιππος θέλησε να καταλάβει κάποια πόλη που ήταν 
εξαιρετικά οχυρωμένη και κάποιος από τους ντόπιους παρατήρησε ότι ήταν 
απόρθητη, ο Φίλιππος τον ρώτησε εάν ούτε ο χρυσός μπορούσε να υπερβεί τα 
τείχη''. (Ίδιο είναι και το αναφερόμενο στον Πλούταρχο, ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα 
και Στρατηγών, Φίλιππος, 14’’). 
‘’Ἀθηναίους μέν οὖν μακαρίζειν ἒλεγεν, εἰ καθ’ ἓκαστον ἐνιαυτόν αἱρεῖσθαι δέκα 
στρατηγούς εὑρίσκουσιν. Αὐτός γάρ ἐν πολλοῖς ἒτεσιν ἓνα μόνον στρατηγόν 
εὑρηκέναι Παρμενίωνα’’. (Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, 
Φίλιππος, 2’’). ‘’Έλεγε ότι καλοτυχίζει τους Αθηναίους που κάθε έτος βρίσκουν να 
εκλέγουν δέκα στρατηγούς, διότι ο ίδιος σε διάστημα πολλών ετών βρήκε μόνον 
έναν στρατηγό, τον Παρμενίωνα’’. Αυτό έλεγε ο Φίλιππος αναφερόμενος στους 
στρατηγούς και στον αριθμό τους, τους οποίους οι Αθηναίοι εξέλεγαν κατ’ έτος. 
''Τῷ δὲ υἱῷ παρῄνει πρός χάριν ὁμιλεῖν τοῖς Μακεδόσι, κτώμενον ἑαυτῷ τὴν 
παρά τῶν πολλῶν δύναμιν, ἕως ἔξεστι βασιλεύοντος ἄλλου φιλάνθρωπον 
εἶναι''. (Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Φίλιππος, 16’’). 
''Προέτρεπε τον υιόν του να συναναστρέφεται τους Μακεδόνες για να αποκτήσει την 
εύνοιά τους, εξασφαλίζοντας έτσι για τον εαυτόν του τη δύναμη που προέρχεται από 
το πλήθος, όσο του ήταν δυνατόν, ενώ βασίλευε κάποιος άλλος, να είναι φιλικός με 
τους ανθρώπους''.  
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''διὰ τί μόνος οὐδὲν ἀξιοῖ μεταλαβεῖν τῆς παρ᾽ αὐτοῦ φιλανθρωπίας''; 
(Διόδωρος, 16.55.3''). ''Για ποιο λόγο μόνον εκείνος απαξιούσε να επωφεληθεί από 
την φιλάνθρωπη στάση του''; Αυτό ρώτησε ο Φίλιππος τον Αθηναίο κωμικό ηθοποιό 
Σάτυρο, ο οποίος καθόταν σκυθρωπός κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου. Το 
συμπόσιο γινόταν στο Δίον, στα Ολύμπια, εορτές προς τιμήν του Διός, οι οποίες 
είχαν καθιερωθεί από τον βασιλιά Αρχέλαο, μετά την κατάληψη της Ολύνθου και τη 
ρύθμιση των υποθέσεων της Χαλκιδικής με τη νίκη του Φιλίππου. Στο τραπέζι προς 
τιμήν των καλλιτεχνών, όπου ο Φίλιππος στεφάνωσε τους νικητές, ρώτησε τον 
Σάτυρο τα ανωτέρω. Όταν ο Σάτυρος του είπε ότι ήθελε μεν να δεχθεί ένα δώρο από 
αυτόν, αλλά φοβόταν μήπως όταν αποκάλυπτε την επιθυμία του, δεν θα γινόταν 
δεκτή, ο Φίλιππος περιχαρής τον διαβεβαίωσε ότι: ''πᾶν ὅ τι ἂν αἰτήσῃ 
χαρίσασθαι''. ''ό,τι χάρη ζητούσε θα του την έκανε''. Ο Σάτυρος τότε του εζήτησε 
δύο κοπέλλες, οι οποίες είχαν συλληφθεί αιχμάλωτες στην Όλυνθο και έγιναν 
δούλες, κόρες ενός φίλου του, του Απολλοφάνη από την Πύδνα, προκειμένου να τις 
προικίσει και να τις παντρέψει. Ο Φίλιππος ικανοποίησε με χαρά το αίτημά του και 
δώρισε αμέσως τα κορίτσια στον Σάτυρο. ''μετὰ δὲ ταῦθ᾽ ὁ Φίλιππος ἀσμένως τὴν 
αἴτησιν προσδεξάμενος παραχρῆμα τὰς παρθένους ἐδωρήσατο τῷ Σατύρῳ''. 
(Διόδωρος, 16.55.4''). Ο Απολλοφάνης, ο πατέρας των κοριτσιών, είχε συλληφθεί 
και είχε βρεθεί ένοχος, προφανώς από τη συνέλευση των Μακεδόνων, για τον φόνο 
του βασιλιά Αλεξάνδρου Β΄, αδελφού του Φιλίππου Β΄. ''καίτοι τῶν ἀποκτεινάντων 
ἦν τὸν Ἀλέξανδρον τὸν ἀδελφὸν τὸν Φιλίππου οὗτος ὁ Ἀπολλοφάνης''. 
(Δημοσθένης, ''Περί της Παραπρεσβείας, 195''). Ο Αλέξανδρος Β΄ δολοφονήθηκε το 
367 π.Χ. κατά τη διάρκεια ενός πολεμικού χορού. Ο Φίλιππος επέδειξε και εδώ την 
ίδια μεγαλοφροσύνη την οποία είχε επιδείξει και σε άλλες περιπτώσεις, είτε από 
πίστη, είτε από πολιτική σκοπιμότητα. Δεν κράτησε κακία στις κόρες του 
Απολλοφάνους για το έγκλημα του πατέρα τους. Επί πλέον, αφού είχε δώσει τον 
λόγο του έπρεπε να τον κρατήσει, και βεβαίως τον κράτησε. Στο γεγονός αυτό 
αναφέρεται και ο Δημοσθένης, ''Περί της Παραπρεσβείας, 192-195''. Ο Φίλιππος με 
την ενέργειά του αυτή, να ελευθερώσει τις δύο κοπέλλες που ζήτησε ο Σάτυρος, 
απέδειξε ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του και στον τομέα της απονομής 
δικαιοσύνης. Απέδειξε ότι δεν απεδέχετο την οικογενειακή ευθύνη. 
''οὐκ ἔφυγον, ἀλλ' ἀνεχώρησα ὥσπερ οἱ κριοί, ἵν' αὖθις ποιήσωμαι 
σφοδροτέραν τὴν ἐμβολήν''. (Πολύαινος, ''Στρατηγήματα, Β΄.38.2''). ''Δεν το έβαλα 
στα πόδια, αλλά έκανα πίσω, όπως τα κριάρια, για να επιτεθώ πάλι με μεγαλύτερη 
σφοδρότητα''. Αυτό είπε ο Φίλιππος όταν υπεχώρησε στη Θεσσαλία, το Φθινόπωρο 
του 353 π.Χ., κάτω από την πίεση του στρατηγού των Φωκέων Ονομάρχου, που 
υποστηριζόταν και από τις δυνάμεις του τυράννου των Φερών Λυκόφρονος. Την 
άνοιξη του 352 π.Χ. ο Φίλιππος πολιόρκησε τις Φέρες, οι τύραννοι των οποίων 
ζήτησαν τη βοήθεια του Ονομάρχου και των Αθηναίων, οι οποίοι ανταπεκρίθησαν. Ο 
Φίλιππος όμως έκλεισε τον δρόμο του Ονομάρχου στην πεδιάδα των Κροκεών, 
όπου τον συνέτριψε ολοκληρωτικώς, πριν ακόμη τα Αθηναϊκά στρατεύματα 
αποβιβαστούν από τα πλοία. ''Οὗτος γὰρ νικήσας τὸν Ὀνόμαρχον ἐπιφανεῖ 
παρατάξει τήν τ᾽ ἐν Φεραῖς τυραννίδα καθεῖλε καὶ τῇ πόλει τὴν ἐλευθερίαν ἀποδοὺς 
καὶ τἄλλα τὰ κατὰ τὴν Θετταλίαν καταστήσας προῆγεν ἐπὶ τὰς Πύλας πολεμήσων 
τοῖς Φωκεῦσι''. (Διόδωρος, 16.38.1''). 
‘’πῶς ἔχουσιν ὁμονοίας πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἕλληνες’’; (Πλούτ., ''Αλέξανδρος, 9''). 
‘’Πώς πάνε από ομόνοια μεταξύ τους οι Έλληνες’’; Αυτό ήταν το ερώτημα του 
Φιλίππου, μετά την πρώτη υποδοχή και τις φιλοφρονήσεις, στον φίλο της 
οικογενείας του Δημάρατο τον Κορίνθιο, όταν εκείνος τον επεσκεύθη στην Πέλλα. Η 
απάντηση του Δημαράτου ήταν: "πάνυ γοῦν σοι προσήκει Φίλιππε κήδεσθαι τῆς 
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Ἑλλάδος, ὃς τὸν οἶκον τὸν σεαυτοῦ στάσεως τοσαύτης καὶ κακῶν ἐμπέπληκας". 
‘’Πολύ σου πάει, Φίλιππε, να φροντίζεις για την Ελλάδα, εσύ που έχεις γεμίσει το 
παλάτι σου με τόση μεγάλη αναστάτωση και συμφορές''. Αυτά που λένε ο Φίλιππος 
και ο Δημάρατος ασφαλώς και βεβαίως είναι Ελληνικά, δεν είναι Βουλγαροσερβικά. 
Οι συνεχείς γάμοι του Φιλίππου ήταν αιτία μεγάλων αναστατώσεων μέσα στο παλάτι 
του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είχε μαλώσει με την Ολυμπιάδα, την οποία ο 
Αλέξανδρος είχε ακολουθήσει στην Ήπειρο. Ο Δημάρατος όμως έπεισε τον 
Αλέξανδρο, ομιλώντας του στην Ελληνική βεβαίως, και τον έφερε πίσω στην Πέλλα. 
Αλήθεια, πιστεύει κάποιος ότι ο Δημάρατος ομιλούσε Βουλγαροσερβικά;  
"ἔγραφον δ' ἂν καὶ διαρρήδην ἡλίχ' ὑμᾶς εὖ ποιήσω, εἰ εὖ ᾔδειν καὶ τὴν 
συμμαχίαν μοι γενησομένην," (Δημοσθένης, ’’Περί της Παραπρεσβείας, 40’’). ‘’Θα 
έγραφα ρητώς και τα όσα καλά θα σάς κάνω, εάν ήμουν βέβαιος ότι θα έχω τη 
συμμαχία σας’’. Αυτά γράφει ο Φίλιππος σε επιστολή του προς τους Αθηναίους.  
‘’θαρρεῖν τε παρεκελεύετο καί μή νομίζειν, ὣσπερ ἐν τοῖς θεάτροις, διά τοῦτο 
οἲεσθαί τι πεπονθέναι, ἀλλ’ ἡσυχῇ καί κατά μικρόν ἀναμιμνήσκεσθαι καί λέγειν 
ὡς προείλετο’’. (Αισχίνης, ’’Περί της Παραπρεσβείας, 35’’). ''(Ο Φίλιππος) τον 
προέτρεψε (τον Δημοσθένη) να μην χάνει το θάρρος του και να μην νομίζει, όπως 
στο θέατρο, ότι εξ αιτίας αυτού του γεγονότος έχει πάθει κάτι ανεπανόρθωτο, αλλά 
να θυμηθεί σιγά σιγά και λίγο λίγο και να συνεχίσει την ομιλία του, όπως την είχε 
προετοιμάσει''. Το ανωτέρω γεγονός συνέβη κατά την αποστολή της δεκαμελούς 
Αθηναϊκής πρεσβείας στον Φίλιππο, τον Μάρτιο 346 π.Χ., (ενδεκαμελούς μαζί με 
τον εκπρόσωπο των συμμάχων της), αποτελούμενης από τους Αισχίνη, Φιλοκράτη, 
Φρύνωνα, Δημοσθένη, Κτησιφώντα, Αριστόδημο, Κίμωνα, Δέρκυλο, Ιατροκλή, 
Ναυσικλή, και τον Αγλαοκρέοντα τον Τενέδιο ως εκπρόσωπο των συμμάχων της, 
προκειμένου να συζητήσουν με τον Φίλιππο τους όρους της ειρήνης. Ο Δημοσθένης 
μόλις άρχισε τον πρόλογό του λέγοντας κάτι ακαθόριστο και τελείως άψυχο, από τον 
φόβο του, προχωρώντας λίγο στο θέμα, έχασε τα λόγια του ενώπιον του Φιλίππου, 
εσιώπησε ξαφνικά, τα έχασε και τελικώς σταμάτησε εντελώς να ομιλεί. ‘’Οὓτω δέ 
πάντων διακειμένων πρός τήν ἀκρόασιν, φθέγγεται τό θηρίον τοῦτο προοίμιον 
σκοτεινόν τι καί τεθνηκός δειλίᾳ, καί μικρόν προαγαγών ἂνω τῶν πραγμάτων, 
ἐξαίφνης ἐσίγησε καί διηπορήθη, τελευτῶν δέ ἐκπίπτει τοῦ λόγου.’’ (Αισχίνης, ’’Περί 
της Παραπρεσβείας, 34’’). Πριν, βεβαίως, ο Δημοσθένης δήλωνε στους συμπρέσβεις 
του αναιδέστατα, θρασύτατα και μεγαλόστομα ότι του Φιλίππου, ‘’θα του έραβε το 
στόμα’’. ‘’ἒφη ὣστε ἀπορράψειν τό Φιλίππου τό στόμα ὁλοσχοίνῳ ἀβρόχῳ,’’. 
(Αισχίνης, ‘’Περί της Παραπρεσβείας, 21’’). Ο Φίλιππος με πολλή ευγένεια τον 
προέτρεψε, στην Ελληνική γλώσσα του, φυσικά, και χωρίς καμμία διερμηνεία 
βεβαίως, να συνεχίσει τον λόγο του λέγοντάς του τα ανωτέρω, όμως, ο Δημοσθένης 
και στη δεύτερη προσπάθειά του να ομιλήσει έπαθε το ίδιο. Ακολούθησε σιωπή και ο 
κήρυκας παρήγγειλε στούς πρέσβεις να αποσυρθούν. Ο Δημοσθένης όταν είδε τον 
Φίλιππο στον θρόνο του, στην Πέλλα, περιστοιχιζόμενο από τους αξιωματούχους 
του, τους λαμπρούς εκείνους στρατιωτικούς ηγέτες, και αντελήφθη το μεγαλείο της 
Μακεδονίας, την ανάπτυξή της, την οικονομική της δύναμη, τη συμμετοχή του λαού 
στην οικονομική ανάπτυξη, την ελευθερία του λαού και τη σημαντικότητα και την 
προσωπικότητα των ηγετών της, κατέρρευσε. Μετά τη δεύτερη ανεπιτυχή 
προσπάθεια του Δημοσθένους να ομιλήσει, ο κήρυκας παρήγγειλε στους πρέσβεις 
των Αθηναίων να αποσυρθούν. Όταν τους ξανακάλεσε και ''εισήλθαν στην αίθουσα 
και εκάθισαν ο Φίλιππος πήρε τον λόγο και αρχικώς προσεπάθησε να δώσει κάποια 
απάντηση στον καθένα από τα επιχειρήματά τους''. (Αισχίνης, ’’Περί της 
Παραπρεσβείας, 38’’). ''Ὡς δ' εἰσήλθομεν καὶ ἐκαθεζόμεθα, ἐξ ἀρχῆς πρὸς ἕκαστον 
τῶν εἰρημένων ἐνεχείρει τι λέγειν ὁ Φίλιππος, πλείστην δὲ εἰκότως ἐποιήσατο 
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διατριβὴν πρὸς τοὺς ἐμοὺς λόγους''. Ο Φίλιππος ασχολήθηκε περισσότερο με την 
ομιλία του Αισχίνη και ανέφερε ξανά και ξανά το όνομά του. Κατόπιν ο Φίλιππος 
στράφηκε και εκδήλωσε με τα λόγια του τις φιλικές διαθέσεις του. ''Ἐπειδὴ δὲ 
κατέστρεψεν εἰς φιλανθρωπίαν τοὺς λόγους ὁ Φίλιππος καὶ τὸ συκοφάντημα ὃ 
προειρήκει κατ' ἐμοῦ πρὸς τοὺς συμπρέσβεις οὗτος, ὡς ἐσομένου πολέμου καὶ 
διαφορᾶς αἰτίου, διέπιπτεν αὐτῷ, ἐνταῦθα ἤδη καὶ παντελῶς ἐξιστάμενος αὑτοῦ 
καταφανὴς ἦν, ὥστε καὶ κληθέντων ἡμῶν ἐπὶ ξένια δεινῶς ἀσχημονεῖν''. 
(Αισχίνης, ’’Περί της Παραπρεσβείας, 39’’).  

Ανωτέρω βλέπουμε τη μαρτυρία, και την περιγραφή εκείνων των γεγονότων 
ενός αυτόπτου και αυτήκοου μάρτυρος, του Αθηναίου Αισχίνη, ο οποίος συνομιλεί ο 
ίδιος με τον Φίλιππο ως μέλος της Αθηναϊκής πρεσβείας, στην Ελληνική γλώσσα 
βεβαίως, βλέπουμε τον Φίλιππο να απευθύνεται στον Δημοσθένη και να τον 
ενθαρρύνει να ομιλήσει, ομιλώντας του στην Ελληνική και επιπλέον, βλέπουμε τί 
ακριβώς του λέει ο Φίλιππος. Βλέπουμε επίσης ότι ο Φίλιππος απαντά με 
επιχειρήματα σε όλους τους Αθηναίους πρέσβεις, σε αυτά που είπε ο καθένας τους, 
και βλέπουμε ακόμη ότι τους διαβεβαιώνει για τις φιλικές διαθέσεις του. Στο τέλος 
τιμώντας τους, τους κάλεσε όλους σε δείπνο.  

Γιατί τώρα κάποιος, για ιστορικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν το 348 π.Χ. 
στην Πέλλα και έχουν καταγραφεί από αυτόπτες μάρτυρες, έχουν γίνει αποδεκτά, 
πιστευτά,  από όλους τους ιστορικούς και τους σοφούς όλων των τόπων και όλων 
των εποχών, τῶν πάνυ πεπιστευμένων που λέει και ο Πλούταρχος, δεν έχουν 
αμφισβητηθεί από κανέναν, να πρέπει να πείσει τον κάθε ανιστόρητο, αντιιστόρητο, 
απαίδευτο, αγράμματο και αμαθή βαρβαροβάρβαρο, κάποιον που θέλει να επιμένει 
να είναι πανύβλαξ, ανισόρροπος και πανηλίθιος, ότι ο Φίλιππος πραγματικώς 
ομιλούσε Ελληνικά και ότι δεν ομιλούσε Βουλγαροσερβικά; Είναι γνωστό, 
βεβαίως, ότι αυτά που αναφέρονται ανωτέρω ελέχθησαν και κατεγράφησαν το 343 
π.Χ. από τον Αθηναίο Αισχίνη στον λόγο του ’’Περί της Παραπρεσβείας’’. Πού ήταν 
τότε οι πρόγονοι των Βαρδαριτών και ποια γλώσσα ομιλούσαν; Μπορεί να 
απαντήσει κάποιος με σοβαρό, πειστικό και λογικό επιχείρημα; Σε συνέχεια των 
ανωτέρω ο Φίλιππος έστειλε επιστολή στον δήμο των Αθηναίων, όπου αναφέρει ότι 
έδωσε τους όρκους στους πρέσβεις τους και προσθέτει επίσης, και τα ονόματα των 
παρευρισκομένων συμμάχων του, των ίδιων και των πόλεών τους, και υπόσχεται ότι 
θα στείλει στους Αθηναίους όσους συμμάχους του δεν είχαν φθάσει εγκαίρως: "τοὺς 
ὅρκους ἀποδέδωκα τοῖς ὑμετέροις πρέσβεσι", καὶ τῶν συμμάχων τῶν ἑαυτοῦ 
τοὺς παραγενομένους κατ' ὄνομα γέγραφε, καὶ αὐτοὺς καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν, 
τοὺς δ' ὑστερήσαντας τῶν συμμάχων ἀποστελεῖν φησι πρὸς ὑμᾶς. (Αισχίνης, 
’’Περί της Παραπρεσβείας, 129’’). Ο Θουκυδίδης σχετικώς με την ύπαρξη αυτοπτών 
μαρτύρων και την ακρίβεια των γεγονότων γράφει: ‘’Τὰ δ’ ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν 
τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ’ ὡς ἐμοί 
ἐδόκει, ἀλλ’ οἷς τε αὐτός παρῆν καί παρά τῶν ἄλλων ὅσον δυνατόν ἀκριβείᾳ περί 
ἑκάστου ἐπεξελθών’’. (Α’.22). ‘’Τα γεγονότα, εξ άλλου, του πολέμου έκρινα καθήκον 
μου τα να γράψω, όχι λαμβάνων τας πληροφορίας μου από τον πρώτον τυχόντα, 
ούτε όπως τα εφανταζόμην, αλλά αφού υπέβαλα εις ακριβέστατον έλεγχον και 
εκείνα των οποίων υπήρξα αυτόπτης μάρτυς και όσα έμαθα από άλλους’’. Ο 
Αισχίνης, ομοίως, καταγράφει γεγονότα των οποίων υπήρξεν αυτόπτης και αυτήκοος 
μάρτυς και τα οποία δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ από κανέναν 
‘’ἐξαπατᾷ τούς πολεμίους Φίλιππος ἐπιστολήν πεπλασμένην Ἀντιπάτρῳ 
πέμψας ἐς Μακεδονίαν, ὡς τὴν μὲν στρατείαν τὴν ἐπ’ Ἀμφισσεῖς ἀναβάλοιτο, 
σπεύδοι δὲ ἐς Θράκην πεπυσμένος τοὺς ἐκεῖ νεωτερίζειν’’. (Πολύαινος, 
‘’Στρατηγήματα, Δ΄.8’’). ‘’Ο Φίλιππος εξαπάτησε τους εχθρούς του στέλνοντας 
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πλαστή επιστολή στον Αντίπατρο στη Μακεδονία, λέγοντας τάχα ότι αναβάλλει την 
εκστρατεία εναντίον των Αμφισσέων και ότι σπεύδει στην Θράκη, επειδή 
πληροφορήθηκε ότι οι Θράκες είχαν στασιάσει’’. Κατά τον Τέταρτο (Δ’) Ιερό πόλεμο, 
ο Φίλιππος με εντολή των Αμφικτιόνων εκστράτευσε το 339/8 π.Χ. εναντίον των 
Αμφισσέων. Οι Αθηναίοι και οι Θηβαίοι σε αντίδραση, κατέλαβαν τα στενά (της 
Γραβιάς), για να τον εμποδίσουν. Τότε ο Φίλιππος έγραψε αυτή την επιστολή, και 
όταν ο γραμματοκομιστής πέρασε από τα στενά οι στρατηγοί, Χάρης των Αθηναίων 
και Πρόξενος των Θηβαίων, τον συνέλαβαν. Όταν διάβασαν την επιστολή την 
πίστεψαν και εγκατέλειψαν την φρούρηση των στενών. Ο Φίλιππος βρίσκοντας 
αφύλακτα τα στενά τα πέρασε, νίκησε τους στρατηγούς αυτούς οι οποίοι γύρισαν 
πίσω, και κατόπιν κατέλαβε την Άμφισσα. Ο Χάρης ξεγελάσθηκε από τον Φίλιππο 
και στην περιοχή της Νεάπολης, στη σημερινή Καβάλα, όπου ναυλοχούσαν 20 
Αθηναϊκές τριήρεις. Ο Φίλιππος στέλνοντας μπροστά τα τέσσερα γρηγορότερα 
πλοία του, οδήγησε τους Αθηναίους στο να τα καταδιώξουν στο ανοικτό πέλαγος. 
Έτσι πέρασε ο υπόλοιπος στόλος του με ασφάλεια. Οι Αθηναίοι δεν κατάφεραν να 
καταλάβουν ούτε τα τέσσερα ταχύπλοα πλοία του Φιλίππου. (Πολύαινος, 
‘’Στρατηγήματα, Δ΄.22’’). 
''διόπερ ἐν Κορίνθῳ τοῦ κοινοῦ συνεδρίου συναχθέντος διαλεχθεὶς περὶ τοῦ πρὸς 
Πέρσας πολέμου καὶ μεγάλας ἐλπίδας ὑποθεὶς προετρέψατο τοὺς συνέδρους 
εἰς πόλεμον. Τέλος δὲ τῶν Ἑλλήνων ἑλομένων αὐτὸν στρατηγὸν αὐτοκράτορα τῆς 
Ἑλλάδος μεγάλας παρασκευὰς ἐποιεῖτο πρὸς τὴν ἐπὶ τοὺς Πέρσας στρατείαν. 
Διατάξας δ᾽ ἑκάστῃ πόλει τὸ πλῆθος τῶν εἰς συμμαχίαν στρατιωτῶν ἐπανῆλθεν εἰς 
τὴν Μακεδονίαν''. (Διόδωρος, 16.89.3). ''Ως εκ τούτου, όταν συνήλθε στην Κόρινθο 
το Κοινό Συνέδριο των Ελλήνων, μίλησε (ο Φίλιππος) για τον πόλεμο εναντίον των 
Περσών και εμπνέοντάς τους μεγάλες ελπίδες προέτρεψε τους συνέδρους στον 
πόλεμο. Τέλος, όταν οι Έλληνες τον εξέλεξαν στρατηγό όλης της Ελλάδος με 
απόλυτη εξουσία, άρχισε μεγάλες προετοιμασίες για την εκστρατεία εναντίον των 
Περσών. Αφού καθόρισε τον αριθμό των στρατιωτών που έπρεπε να συνεισφέρει η 
κάθε πόλη, επανήλθε στη Μακεδονία''. Μετά τη μάχη της Χαιρωνείας, ο Φίλιππος 
συνεκάλεσε στην Κόρινθο αντιπροσώπους όλων των Ελλήνων, όπου συνομίλησαν 
για τον πόλεμο εναντίον των Περσών. Οι αντιπρόσωποι των Ελλήνων τον εξέλεξαν 
στρατηγό αυτοκράτορα της Ελλάδος. 
''ἐπὶ δὲ τούτων Φίλιππος ὁ βασιλεὺς ἡγεμὼν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων καθεσταμένος καὶ 
τὸν πρὸς Πέρσας πόλεμον ἐνστησάμενος Ἄτταλον μὲν καὶ Παρμενίωνα 
προαπέστειλεν εἰς τὴν Ἀσίαν, μέρος τῆς δυνάμεως δοὺς καὶ προστάξας 
ἐλευθεροῦν τὰς Ἑλληνίδας πόλεις,''. (Διόδωρος, 16.91.2). ''Επί της αρχής τους, ο 
βασιλιάς Φίλιππος, που αναδείχθηκε γενικός αρχηγός από τους Έλληνες, εκήρυξε 
τον πόλεμο εναντίον των Περσών και έστειλε ως πρώτο βήμα στην Ασία τον Άτταλο 
και τον Παρμενίωνα, με ένα μέρος του στρατού και τη διαταγή να ελευθερώσουν 
τις Ελληνικές πόλεις''. Ο Φίλιππος, ενεργώντας σύμφωνα με την απόφαση του 
Κοινού των Ελλήνων, έστειλε στη Μικρά Ασία ένα στρατιωτικό σώμα ως προπομπό, 
με επί κεφαλής τους στρατηγούς Άτταλο και Παρμενίωνα και τη διαταγή να 
ελευθερώσουν τις Ελληνικές πόλεις.  

 
Ελληνικά oμιλούσε και ο υιός του, ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος ως Έλλην, 

Μακεδών, Πελλαίος αλλά και όλοι οι Μακεδόνες. 
’Καὶ τί διοίσει ἐάν ταύτην κρούσω’’; ‘’Και τι διαφορά θα έχει, εάν κρούσω (την 
χορδή) αυτή’’; Αυτό το είπε ο νεαρός Αλέξανδρος, παιδί ακόμη, πριν από την 
εφηβεία του, στον δάσκαλό του της κιθάρας, ο οποίος του είπε να κρούσει κάποια 
χορδή, σύμφωνα με το τραγούδι και αυτήν την οποία απαιτούσε η μελωδία. (Τη 
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Μουσική εδίδαξε στον Αλέξανδρο ο Άλκιππος ή κατ' άλλους ο Λεύκιππος ο Λήμνιος 
και ο Αριστόξενος από τον Τάραντα). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι Ελληνικά ομιλούσε ο 
Μέγας Αλέξανδρος από τη νεαρή, την παιδική ακόμη ηλικία του. Μα φυσικά 
Ελληνικά θα ομιλούσε ο Μέγας Αλέξανδρος, τη γλώσσα του πατέρα, της μητέρας, 
των παππούδων και των προγόνων του. Δηλαδή ποια άλλη γλώσσα μπορεί να 
ομιλούσε; Αφού ήταν Μακεδών, ήταν Έλλην. Βλέπουμε, λοιπόν, καθαρά και 
ξάστερα, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ότι ομιλούσε Ελληνικά, και ότι δεν ομιλούσε 
Βουλγαροσερβικά, τα οποία ομιλούν οι Βαρδαρίτες. Ο δάσκαλός του τού απήντησε 
τότε ότι: ‘’Οὐδὲν διαφέρειν τῷ μέλλοντι βασιλεύσειν ἀλλά τῷ ἐπί τέχνῃ 
κιθαρίσειν μέλλοντι’’. ‘’Δεν είχε καμμία σημασία για τον μελλοντικό βασιλιά, αλλά 
για τον μελλοντικό παίκτη της κιθάρας’’. (Αιλιανός, ‘’Ποικίλη Ιστορία, Γ΄.32’’). 
Βλέπουμε επίσης σαφώς σαφέστατα και ευκρινώς ευκρινέστατα, ότι και ο δάσκαλός 
του της Μουσικής στα Ελληνικά απευθύνεται στον νεαρό πρίγκηπα Αλέξανδρο, 
γνωρίζοντας ασφαλώς ότι αυτή είναι η γλώσσα που καταλαβαίνει ο Αλέξανδρος, η 
μητρική γλώσσα του. Πάντως, ανεξαρτήτως των χορδών της κιθάρας, αμφιβάλλει 
κάποιος ότι ο νεαρός Αλέξανδρος και ο δάσκαλός του της μουσικής, ομιλούν 
Ελληνικά; Πιστεύει κάποιος ότι αυτά δεν είναι Ελληνικά, ότι δεν είναι Ελληνίδες 
λέξεις, αλλά, ότι είναι λέξεις κάποιος άλλης γλώσσας; Πιστεύει κάποιος ότι αυτά τα 
οποία βλέπει και διαβάζει δεν είναι Ελληνικά, αλλά ότι είναι Βουλγαροσερβικά; Όχι, 
ασφαλώς όχι. Ουδείς λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει και δεν είναι δυνατόν να 
πιστεύει, ότι η γλώσσα την οποία ομιλεί ο νεαρός Αλέξανδρος δεν είναι Ελληνικά, 
διότι βλέπει ότι είναι Ελληνικά. Ουδείς λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει και δεν είναι 
δυνατόν να πιστεύει, ότι η γλώσσα την οποία ομιλεί ο νεαρός Αλέξανδρος είναι 
Βουλγαροσερβικά, διότι το βλέπει ότι δεν είναι Βουλγαροσερβικά. Σιγά τώρα να μην 
γνωρίζουν οι Βαρδαρίτες κάποια από τις λέξεις τις οποίες λέει ο Αλέξανδρος στην 
ανωτέρω πρόταση. Σιγά τώρα να μην γνωρίζουν οι Βαρδαρίτες στην ανωτέρω 
πρόταση τη λέξη διοίσει. Σιγά τώρα να μην γνωρίζουν οι Βαρδαρίτες ότι η λέξη 
διοίσει, την οποία λέει ο Αλέξανδρος, είναι ο Μέλλων Χρόνος του ρήματος διαφέρω 
στο Τρίτο Πρόσωπο, Αριθμού Ενικού. Για το πώς κάνουν, βεβαίως, οι Αρχικοί 
Χρόνοι του ρήματος διαφέρω, δεν τους ερωτώ. Από πού και ως πού, και πώς να 
τους γνωρίζουν οι Βαρδαρίτες; Αφού οι άνθρωποι δεν είναι Μακεδόνες, δεν ομιλούν 
Μακεδονικά και δεν γνωρίζουν Μακεδονικά, Ελληνικά δηλαδή, αλλά είναι, κυρίως, 
Σλάβοι και βεβαίως και ασφαλώς ομιλούν Βουλγαροσερβικά. (Για όποιον 
ενδιαφέρεται γράφω και τους Αρχικούς Χρόνους του ρήματος διαφέρω: ΕΝΣ 
διαφέρω, ΠΡΤ διέφερον, ΜΕΛ διοίσω (διοίσεις, διοίσει, όπως ακριβώς και στην 
πρόταση του Αλεξάνδρου), ΑΟΡ διήνεγκα και ΑΟΡ Β' διήνεγκον, ΠΡΚ διενήνοχα, 
ΥΠΡ διενηνόχειν). Όσο για τις άλλες λέξεις της προτάσεως αυτής την οποία λέει ο 
Μέγας Αλέξανδρος, το καὶ είναι Συμπλεκτικός Σύνδεσμος, το τί είναι το Ουδέτερο 
της Ερωτηματικής Αντωνυμίας (τίς, τίς, τί), το ἐάν είναι Υποθετικός Σύνδεσμος, το 
ταύτην είναι η Δεικτική Αντωνυμία οὗτος, αὓτη, τοῦτο, στο Θηλυκό Γένος (αὓτη), 
στην Αιτιατική Πτώση του Ενικού Αριθμού, και το κρούσω είναι ο Μέλλων Χρόνος 
του ρήματος κρούω. Ο Μέγας Αλέξανδρος, πάντως, πέραν της Μουσικής, εδιδάχθη 
και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, και Γλώσσα και γραφή από τον Πολυνείκη τον Πελλαίο 
(από την Πέλλα δηλαδή), και Μαθηματικά από τον Μέναιχμο, ή όπως άλλοι λέγουν 
από τον Μινεκλή από την Αλωπεκόννησο, μαθητή του Ευδόξου, αλλά εδιδάχθη και 
Ηθικά και Πολιτικά μαθήματα και φιλοσοφία, και απόρρητες και βαθύτερες 
διδασκαλίες, αλλά και Ιατρική κτλ. Υπεύθυνοι παιδαγωγοί του Αλεξάνδρου ήταν ο 
Λυσίμαχος ο Ακαρνάν, ο Λεωνίδας ο Ηπειρώτης και άλλοι. Επί κεφαλής όλων, 
όμως, ήταν ο Λεωνίδας. 
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 Στην ανωτέρω πρόταση την οποία λέει ο Αλέξανδρος, οι αντίστοιχες λέξεις 
στα Βαρδαρίτικα έχουν ως ακολούθως: Το καὶ λέγεται и (η) και сешто (σεστο). Το τί 
λέγεται каков (κακοβ) και колку (κολκου). Το ρήμα διαφέρω λέγεται се разликувам 
(σε ραζλικουβαμ), και се распознавам (σε ρασποζναβαμ). Το ἐάν λέγεται ако (ακο). 
Η Δεικτική Αντωνυμία αὓτη (στο Θηλυκό) λέγεται таа (ταα) και оваа (οβαα). Το 
ρήμα κρούω λέγεται удирам (ουντιραμ), тепам (τεπαμ) και чукам (τσουκαμ). Με 
όποιον τρόπο όμως και αν συνδυάσει κάποιος τις λέξεις αυτές, η Μακεδονική, η 
Ελληνική πρόταση ’'Καὶ τί διοίσει ἐάν ταύτην κρούσω'' την οποία λέει ο 
Αλέξανδρος, δεν προκύπτει. Στα Βαρδαρίτικα το ρήμα διαφέρω λέγεται се 
разликувам σε ραζλικουβαμ (και се распознавам, σε ρασποζναβαμ), στη 
Βουλγαρική λέγεται различавам се, ραζλιτσαβαμ σε (και отличавам се, 
οτλιτσαβαμ σε), στη Σερβική λέγεται разликовати ραζλικοβατι και στη Ρωσική 
λέγεται различáться ραζλιτσάτισγια. Η συνάφεια του ρήματος διαφέρω στις 
γλώσσες αυτές είναι εμφανέστατη και αυταπόδεικτη. Με τη γλώσσα την οποία ομιλεί 
ο Αλέξανδρος, όμως, είναι εμφανές ότι τα Βαρδαρίτικα δεν έχουν καμμία απολύτως 
σχέση.  
 Αναγνώστη μπορείτε κάλλιστα να κάνετε και εσείς αυτή την παραβολή. Στα 
λεγόμενα του Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Παρμενίωνος, του 
Αντιπάτρου, του Κλείτου, του Κοίνου, του Αριστοτέλους και άλλων Μακεδόνων, 
γράψτε τις αντίστοιχες Βαρδαρίτικες λέξεις. Θα διαπιστώσετε βεβαίως ότι τα 
Βαρδαρίτικα ως Σλαβική διάλεκτος, ουδεμίαν απολύτως σχέση έχουν με τη γλώσσα 
των Μακεδόνων. 

‘’Μέναιχμον τὸν γεωμέτρην Ἀλέξανδρος ἠξίου συντόμως αὐτῷ 
παραδοῦναι γεωμετρίαν’’. (Στοβαίος, ‘’Ανθολόγιο, Δ’.205’’). ‘’Ο Αλέξανδρος ζήτησε 
από τον γεωμέτρη Μέναιχμο να του παραδώσει (διδάξει) τη Γεωμετρία με 
συντομότερο τρόπο’’. Η απάντηση του Μεναίχμου ήταν ότι δεν υπάρχει βασιλική 
οδός στη Γεωμετρία. Αυτό αποδίδεται και στον βασιλιά Πτολεμαίο Α’ και τον 
γεωμέτρη Ευκλείδη. Ο βασιλιάς Πτολεμαίος Α’ ρώτησε τον Ευκλείδη εάν υπήρχε πιό 
σύντομος τρόπος για να μάθει κάποιος τη Γεωμετρία, δηλαδή ευκολότερο από αυτόν 
των ‘’Στοιχείων’’, του συγγράματος δηλαδή του φιλοσόφου και γεωμέτρου. Ο 
Ευκλείδης του απήντησε. ‘’Μή εἶναι βασιλικήν ἀτραπόν ἐπί γεωμετρίαν’’. ‘’Δεν 
υπάρχει βασιλική οδός στη γεωμετρία’’ 

"Εἴ γε βασιλεῖς ἔμελλον ἕξειν ἀνταγωνιστάς". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 4’’). 
‘’Εάν βεβαίως επρόκειτο να έχω ανταγωνιστές μου βασιλείς’’. Αυτή την απάντηση 
έδωσε ο Αλέξανδρος στους φίλους του, σε παλληκάρια Μακεδονόπουλα, όταν 
ερωτήθηκε από αυτούς εάν θα ελάμβανε μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες, στον 
αγώνα Σταδίου, διότι ήταν πολύ γρήγορος: ‘’Ἀλλά καὶ τῶν περί αὐτόν 
ἀποπειρωμένων, εἰ βούλοιτ’ ἂν Ὀλυμπίασιν ἀγωνίσασθαι στάδιον, ἦν γὰρ 
ποδώκης’’. Όταν οι φίλοι του του απήντησαν, στα Ελληνικά βεβαίως, ότι ‘’Οὔ’’, όχι, 
δεν θα είχε βασιλείς ως ανταγωνιστές, ο Αλέξανδρος τους είπε ότι ‘’αυτό είναι άδικο, 
διότι δεν είναι δίκαιος ο αγώνας, στον οποίο βασιλιάς θα νικήσει απλούς ιδιώτες ή θα 
νικηθεί απ’ αυτούς’’. ‘’Ἄδικον εἶπεν εἶναι τὴν ἅμιλλαν, ἐν ᾗ νικήσει μὲν ἰδιώτας 
νικηθήσεται δὲ βασιλεύς’’. (‘’Περί της Αλεξάνδρου Τύχης, 9.Β.8-10’’). Ο 
Πλούταρχος, ''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 2'', αναφέρει ότι 
ο Φίλιππος ήταν αυτός ο οποίος προέτρεπε τον Αλέξανδρο να τρέξει στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ανωτέρω ρήση του Αλεξάνδρου είναι από αυτές της 
παιδικής ηλικίας του και είναι βεβαίως αυθεντική: ''τῶν δ' ἀληθινῶν ἀποφθεγμάτων 
Ἀλεξάνδρου πρῶτον ἄν τις τὰ παιδικὰ διέλθοι''. (Πλούτ., ''Περί της Αλεξάνδρου 
Τύχης, 9''). 
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Ελληνικά, Ελληνικότατα, βεβαίως, είναι όλα αυτά τα οποία λέει ο Αλέξανδρος. 
Η λέξη ἄδικον είναι Επίθετο Γένους Θηλυκού, Πτώσεως Αιτιατικής, Αριθμού Ενικού 
(και προσδιορίζει τη λέξη ἅμιλλαν). Η λέξη εἶπεν είναι ρήμα Χρόνου Αορίστου του 
ρήματος λέγω (ἒλεγον, λέξω-ἐρῶ, ἒλεξα-εἶπα και εἶπον ο Β΄ Αόριστος, εἲρηκα, 
εἰρήκειν). Η λέξη εἶναι εστί Απαρέμφατον Χρόνου Ενεστώτος του ρήματος εἰμί το 
οποίον σημαίναι είμαι, υπάρχω. Η λέξη τὴν είναι Άρθρο Γένους Θηλυκού, Πτώσεως 
Αιτιατικής, Αριθμού Ενικού του Άρθρου ὁ, ἡ, τό. Η λέξη ἅμιλλαν είναι Ουσιαστικό, 
Γένους Θηλυκού, Πτώσεως Αιτιατικής, Αριθμού Ενικού. Η λέξη ἐν είναι Κύρια 
Πρόθεσις. Η λέξη ᾗ είναι Αναφορική Αντωνυμία, Γένους Θηλυκού, Πτώσεως 
Δοτικής, Αριθμού Ενικού, της Αντωνυμίας ὃς, ἣ, ὃν, που σημαίνει ο οποίος, η οποία, 
το οποίον. Η λέξη νικήσει είναι Ρήμα Χρόνου Μέλλοντος, Φωνής Ενεργητικής, 
Προσώπου Τρίτου, Αριθμού Ενικού του ρήματος νικάω-ῶ (ΠΡΤ ἐνίκων, ΜΕΛ νικήσω 
(νικήσω, νικήσεις, νικήσει, όπως ακριβώς και στην πρόταση), ΑΟΡ ἐνίκησα, ΠΡΚ 
νενίκηκα, ΥΠΡ ἐνενικήκειν). Η λέξη μὲν είναι Αντιθετικός Σύνδεσμος. Η λέξη ἰδιώτας 
είναι Ουσιαστικό, Γένους Αρσενικού, Πτώσεως Αιτιατικής, Αριθμού Πληθυντικού της 
λέξης (ο) ἰδιώτης. Η λέξη νικηθήσεται είναι ρήμα Φωνής Παθητικής, Χρόνου 
Μέλλοντος, Προσώπου Τρίτου, Αριθμού Ενικού του ρήματος νικάω-ῶ. (ΕΝΣ 
νικῶμαι, ΠΡΤ ἐνικώμην, ΜΕΣ ΜΕΛ νικήσομαι, ΠΑΘ ΜΕΛ νικηθήσομαι (νικηθήσομαι, 
νικηθήσει, νικηθήσεται, όπως ακριβώς και στην πρόταση), ΠΑΘ ΑΟΡ ἐνικήθην, 
ΠΡΚ νενίκημαι, ΥΠΡ ἐνενικήμην). Η λέξη δὲ είναι Αντιθετικός Σύνδεσμος. Η λέξη 
βασιλεύς είναι Ουσιαστικό Τρίτης Κλίσεως, Γένους Αρσενικού, Πτώσεως 
Ονομαστικής, Αριθμού Ενικού.  

Όταν εμείς οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουμε κάποιον, λέμε ότι αυτά τα οποία 
μάς λέει είναι Κινεζικά. Όταν οι άλλοι λαοί δεν καταλαβαίνουν κάποιον, λένε ότι αυτά 
τα οποία τους λέει είναι Ελληνικά γι’ αυτούς. It is all Greek to me, λένε οι Άγγλοι. Οι 
λόγιοι του Μεσαίωνος οι οποίοι δεν εγνώριζαν Ελληνικά και δεν μπορούσαν να τα 
διαβάσουν έλεγαν: ''Graeca sunt, non leguntur''. ''Ελληνικά είναι, δεν διαβάζονται''. 
Αυτά λοιπόν τα οποία λέει ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Ελληνικά για τους Βαρδαρίτες, 
διότι τους είναι ακατανόητα, τους είναι ακατάληπτα. Και όντως Ελληνικά είναι. Τα 
Σλαβικά τα οποία ομιλούν οι Βαρδαρίτες, ασφαλώς και βεβαίως δεν είναι 
Μακεδονικά. Μα αφού είναι απολύτως εμφανές, προφανές, καταφανές, πασιφανές 
ότι είναι Βουλγαροσερβικά, βεβαιότατα και ασφαλέστατα δεν μπορεί να είναι και δεν 
είναι Μακεδονικά. Ο Μέγας Αλέξανδρος ως Έλλην Μακεδών, μπορούσε να λάβει 
μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Φίλιππος Β’, ο πατέρας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ως Έλλην Μακεδών, έλαβε τρεις φορές μέρος στους Ολυμπιακούς 
αγώνες και νίκησε τρεις πρώτες νίκες, ήταν τρισολυμπιονίκης. Οι Βαρδαρίτες, εάν 
υπήρχαν τότε, διότι βεβαίως δεν υπήρχαν, ως μη Έλληνες, δεν θα μπορούσαν να 
λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες. Επίσης για βασιλείς ομιλεί ο 
Αλέξανδρος, δεν ομιλεί ούτε για крал κραλ, όπως λέγεται στα Βαρδαρίτικα o 
βασιλεύς, ούτε για краљ κραλι, όπως ομοίως λέγεται στη Σερβική γλώσσα, ούτε για 
корóль κορόλ και царь τσαρ, όπως λέγεται στη Ρωσική γλώσσα, ούτε για цар τσαρ, 
όπως λέγεται στη Βουλγαρική γλώσσα.  

Όσον αφορά στη λέξη ἕξειν την οποία λέει ο Αλέξανδρος στην ανωτέρω 
πρόταση, από πού και πώς να γνωρίζουν οι Βαρδαρίτες ότι λέξη αυτή που λέει ο 
παμμέγιστος είναι Απαρέμφατον, Χρόνου Μέλλοντος, του ρήματος ἒχω; ( Ἒχω, 
εἶχον, ἕξω και σχήσω ο δεύτερος τύπος, ἒσχον, ἒσχηκα, ἐσχήκειν. Από τον πρώτο 
τύπο του Μέλλοντος του ρήματος ἒχω, (ἕξω), προέρχεται η λέξη ἕξις, η συνήθεια και 
εξ αυτής η Αγγλική λέξη sex, της δασείας τρεπομένης σε σίγμα. Συγγνώμη για το 
σόκινγκ). Στα Βαρδαρίτικα πάντως το ρήμα έχω λέγεται имам ιμαμ, στη Βουλγαρική 
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λέγεται επίσης имам ιμαμ, στη Σερβική λέγεται имати ιματι και στη Ρωσική имéть 
ιμέτ.  

Όσον αφορά στη λέξη ανταγωνιστάς την οποία λέει ο Αλέξανδρος στην 
ανωτέρω πρόταση, έχει κάποια σχέση η Ελληνική αυτή λέξη με τη Βαρδαρίτικη λέξη 
конкурент κονκουρεντ, ή τη λέξη соперник σοπερνικ; Στη Σερβική ο ανταγωνιστής 
λέγεται επίσης конкурент κονκουρεντ και στη Βουλγαρική λέγεται επίσης конкурент 
κονκουρεντ και ομοίως съперник σοπερνικ. Στη Ρωσική ο ανταγωνιστής λέγεται 
επίσης конкурéнт κονκουρέντ και επίσης сопéрник σοπέρνικ.  

Αναγνώστη, βλέπετε συνάφεια μεταξύ των Βαρδαρίτικων, των Σερβικών, των 
Ρωσικών και των Βουλγαρικών; Μα φυσικά βλέπετε αφού τα Βαρδαρίτικα είναι 
Σλαβικά. Δεν βλέπετε συνάφεια των Βαρδαρίτικων με τη γλώσσα την οποία ομιλεί ο 
Μέγας Αλέξανδρος και άλλοι Μακεδόνες; Μα φυσικά δεν βλέπετε αφού τα 
Βαρδαρίτικα είναι Βουλγαροσερβικά και φυσικότατα και λογικότατα δεν είναι 
Μακεδονικά, δεν είναι Ελληνικά.  
‘’ὄνομα μόνον διηλλάχθαι βασιλέως, τὰς δὲ πράξεις χειρισθήσεσθαι μηδὲν 
καταδεέστερον τῆς ἐπὶ τοῦ πατρὸς γενομένης οἰκονομίας·’’. (Διόδωρος, 
17.2.2''). ‘’Μόνο το όνομα του βασιλιά άλλαξε, οι πράξεις δεν θα ήταν κατά κανένα 
τρόπο κατώτερες από τη διακυβέρνηση του πατέρα μου’’. Αυτά είπε ο Αλέξανδρος 
στη συνέλευση των Μακεδόνων, αμέσως μετά την τιμωρία του δολοφόνου του 
Φιλίππου και των ενόχων της συνομωσίας, και την ολοκλήρωση των σχετικών με 
την ταφή του σώματος του Φιλίππου.  
‘’ἔπειτα ταῖς πρεσβείαις χρηματίσας φιλανθρώπως παρεκάλεσε τοὺς Ἕλληνας 
τηρεῖν τὴν πρὸς αὐτὸν πατροπαράδοτον εὔνοιαν’’. (Διόδωρος, 17.2.2''). ‘’Έπειτα 
(ο Αλέξανδρος) δέχθηκε φιλόφρονα σε ακρόαση τις διάφορες πρεσβείες και ζήτησε 
από τους άλλους Έλληνες να τηρήσουν και προς αυτόν την ίδια ευνοϊκή στάση που 
είχαν και προς τον πατέρα του. 
‘’Τοῦ δ᾽ Ἀλεξάνδρου παραγγείλαντος εἰς Κόρινθον ἀπαντᾶν τάς τε πρεσβείας 
καὶ τοὺς συνέδρους, ἐπειδὴ συνῆλθον οἱ συνεδρεύειν εἰωθότες, διαλεχθεὶς ὁ 
βασιλεὺς καὶ λόγοις ἐπιεικέσι χρησάμενος ἔπεισε τοὺς Ἕλληνας ψηφίσασθαι 
στρατηγὸν αὐτοκράτορα τῆς Ἑλλάδος εἶναι τὸν Ἀλέξανδρον καὶ συστρατεύειν 
ἐπὶ τοὺς Πέρσας ὑπὲρ ὧν εἰς τοὺς Ἕλληνας ἐξήμαρτον’’. (Διόδωρος, 17.2.2''). 
‘’Έπειτα ο Αλέξανδρος παρήγγειλε να συναντηθούν στην Κόρινθο τόσο οι διάφορες 
πρεσβείες όσο και οι σύνεδροι. Όταν συνήλθαν οι συνήθεις σύνεδροι, ο βασιλιάς 
τους απηύθυνε λόγο σε πνεύμα μετριοπάθειας, και τους έπεισε να εκδώσουν 
ψήφισμα ότι ο Αλέξανδρος είναι στρατηγός των Ελλήνων με απόλυτη εξουσία και ότι 
οι ίδιοι θα συμμετέχουν στην εκστρατεία του κατά των Περσών για να τους 
τιμωρήσουν για όσα κακά επέφεραν στους Έλληνες’’.  
''τοῖς δ᾽ Ἀμβρακιώταις διαπρεσβευομένοις (καὶ) φιλανθρώπως ὁμιλήσας ἔπεισεν 
αὐτοὺς βραχεῖ προειληφέναι τὴν μέλλουσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ δίδοσθαι μετὰ 
προθυμίας αὐτονομίαν''. (Διόδωρος, 17.4.3''). ''Δέχθηκε τους πρέσβεις των 
Αμβρακιωτών και μιλώντας τους καλότροπα τους έπεισε ότι για λίγο τον πρόλαβαν 
και ανακήρυξαν την αυτονομία που από μόνος του εκείνος επρόκειτο να τους 
παραχωρήσει''. Τα ανωτέρω είπε ο Αλέξανδρος στους πρέσβεις των Αμβρακιωτών 
οι οποίοι ανησύχησαν για πιθανή τιμωρία τους. 
‘’τῶν δὲ περὶ τὸν Ἀντίπατρον καὶ Παρμενίωνα συμβουλευόντων πρότερον 
παιδοποιήσασθαι καὶ τότε τοῖς τηλικούτοις ἐγχειρεῖν ἔργοις, δραστικὸς ὢν καὶ πρὸς 
πᾶσαν πράξεως ἀναβολὴν ἀλλοτρίως διακείμενος ἀντεῖπε τούτοις· αἰσχρὸν γὰρ 
ὑπάρχειν ἀπεφαίνετο τὸν ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος ἡγεμόνα καθεσταμένον τοῦ 
πολέμου καὶ πατρικὰς ἀνικήτους δυνάμεις παρειληφότα καθῆσθαι γάμους 
ἐπιτελοῦντα καὶ τέκνων γενέσεις ἀναμένοντα’’. (Διόδωρος, 17.16.2''). ‘’Ο 
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Αντίπατρος και ο Παρμενίων του εισηγήθηκαν πρώτα να αποκτήσει διάδοχο και μετά 
να επιχειρήσει ένα τόσο μεγάλο έργο. Ο Αλέξανδρος, που διψούσε για δράση και 
δεν ήθελε σε καμμία περίπτωση να ακούσει για αναβολές, είχε αντίρρηση. Δήλωνε 
ότι θα ήταν εντροπή για κάποιον που η Ελλάδα τον έκανε γενικό αρχηγό του 
πολέμου και συγχρόνως είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του έναν ανίκητο 
στρατό να κάθεται να τελεί γάμους και να περιμένει να γεννηθούν παιδιά’’. 
‘’πρῶτος τῶν Μακεδόνων ἀπὸ τῆς νεὼς ἠκόντισε μὲν τὸ δόρυ, πήξας δ᾽ εἰς τὴν γῆν 
καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῆς νεὼς ἀφαλλόμενος παρὰ τῶν θεῶν ἀπεφαίνετο τὴν Ἀσίαν 
δέχεσθαι δορίκτητον’’. (Διόδωρος, 17.17.2''). ‘’Και πρώτος (ο Αλέξανδρος) απ’ 
όλους τους Μακεδόνες έριξε από το πλοίο το δόρυ του και το κάρφωσε στη γη. 
Πηδώντας στη στεριά από το πλοίο δήλωσε ότι δεχόταν από τους θεούς την 
Ασία κατακτημένη από το δόρυ του’’. 
‘’ὁ δ᾽ Ἀλέξανδρος εἰς τὸ συνέδριον παραλαβὼν πάντας τοὺς φίλους καὶ περὶ τῶν 
προτιθεμένων αἱρέσεων ἀνακοινωσάμενος ἠξίου τὴν ἰδίαν γνώμην ἕκαστον μετὰ 
παῤῥησίας ἀποφήνασθαι’’. (Διόδωρος, 17.54.3''). ‘’Ο δε Αλέξανδρος συνεκάλεσε 
σύσκεψη όλων των φίλων του, τους ανεκοίνωσε τις προτάσεις και τις επιλογές και 
απαίτησε από τον καθένα να πει τη γνώμη του απερίφραστα‘’. Πριν τη μάχη των 
Γαυγαμήλων, ο Δαρείος έστειλε πρέσβεις στον Αλέξανδρο για κατάπαυση των 
εχθροπραξιών και συνθήκη ειρήνης, με παραχώρηση των περιοχών έως τον ποταμό 
Ευφράτη, τριάντα χιλιάδες ασημένια τάλαντα και μία από τις κόρες του για γυναίκα 
του. Για τα ανωτέρω ο Αλέξανδρος εζήτησε την άποψη των φίλων του. 
‘’θαυμαζόντων δ᾽ ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι πάντων καὶ τὴν αἰτίαν ἀκοῦσαι βουλομένων 
ἔφησεν ὁ Ἀλέξανδρος Δαρεῖον εἰς ἕνα τόπον ἠθροικότα τὰς δυνάμεις 
ἀπολελυκέναι πάσης ἀγωνίας αὐτόν· μιᾷ γὰρ ἡμέρᾳ κριθέντα περὶ τῶν ὅλων 
παύσεσθαι τῶν πόνων καὶ πολυχρονίων κινδύνων. Οὐ μὴν ἀλλὰ 
παρακαλέσας τοὺς ἡγεμόνας τοῖς οἰκείοις λόγοις καὶ πρὸς τοὺς 
ἐπιφερομένους κινδύνους εὐθαρσεῖς καταστήσας προῆγε τὴν δύναμιν 
συντεταγμένην ἐπὶ τοὺς βαρβάρους, τῆς τῶν πεζῶν φάλαγγος τὰς τῶν 
ἱππέων εἴλας προτάξας’’. (Διόδωρος, 17.56.3-4''). ‘’Ο Αλέξανδρος τους είπε πως 
το γεγονός ότι ο Δαρείος είχε συγκεντρώσει σε ένα μέρος τις δυνάμεις του τον είχε 
απαλλάξει από κάθε αγωνία, διότι σε μία μέρα θα κρίνονταν τα πάντα και θα έμπαινε 
τέρμα στους κόπους και τους κινδύνους ενός παρατεταμένου πολέμου. Ωστόσο, 
κάλεσε τους αξιωματικούς, και αφού τους ενθάρρυνε με τα κατάλληλα λόγια έναντι 
των επερχομένων κινδύνων, οδήγησε τον στρατό του συντεταγμένο για μάχη 
εναντίον των βαρβάρων, με τις ίλες του ιππικού εμπρός από την φάλαγγα του 
πεζικού‘’. Πριν τη μάχη των Γαυγαμήλων ο Αλέξανδρος κοιμήθηκε πολύ αργά και ως 
εκ τούτου άργησε πολύ να ξυπνήσει. Γι’ αυτό ο Παρμενίων έδωσε εντολή στον 
στρατό να ετοιμάζεται για τη μάχη. Όταν πήγαν και ξύπνησαν τον Αλέξανδρο οι φίλοι 
του, του εξέφρασαν την έκπληξή τους γι’ αυτό που έγινε. Αυτός απήντησε ως 
ανωτέρω. 
‘’πρὸς δὲ τὰς τῶν δρεπανηφόρων ἁρμάτων ἐπιφορὰς μηχανώμενος ὁ βασιλεὺς 
παρήγγειλε τοῖς ἐν τῇ φάλαγγι πεζοῖς, ὅταν πλησιάζῃ τὰ τέθριππα, 
συνασπίσαι καὶ ταῖς σαρίσαις τὰς ἀσπίδας τύπτειν, ὅπως διὰ τὸν ψόφον 
πτυρόμενα τὴν εἰς τοὐπίσω ποιήσηται φοράν, τοῖς δὲ βιαζομένοις διδόναι 
διαστήματα, δι᾽ ὧν ποιήσονται τὴν διέξοδον ἀκίνδυνον τοῖς Μακεδόσιν’’. 
(Διόδωρος, 17.57.6''). ‘’Για να αντιμετωπίσει την επίθεση των δρεπανηφόρων 
αρμάτων ο βασιλιάς διέταξε τους πεζούς της φάλαγγος, όποτε πλησιάζουν τα 
τέθριππα, να πυκνώνουν τις γραμμές τους και με τις σάρισσες να κτυπούν τις 
ασπίδες, ώστε από τον θόρυβο να τρομάζουν τα άλογα και να γυρίζουν πίσω, ενώ 
σ’ όσα καταφέρνουν να επελαύνουν να τους κάνουν χώρο, ώστε να περνούν μέσα 
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από τους Μακεδόνες χωρίς να τους κάνουν ζημία’’. Αυτές τις διαταγές είχε δώσει ο 
Αλέξανδρος πριν τη μάχη των Γαυγαμήλων για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των 
δρεπανηφόρων αρμάτων. 
‘’προσέταξε δὲ τοῖς μὲν πεζοῖς κατασκηνώσεις ἑκάστῳ δύο στιβάδας 
πενταπήχεις ἐχούσας οἰκοδομῆσαι, τοῖς δ᾽ ἱππεῦσι πρὸς ταύταις καὶ δύο 
φάτνας τῶν εἰθισμένων διπλασίας, ἀκολούθως δὲ καὶ τἄλλα τὰ καταλείπεσθαι 
μέλλοντα τοῖς μεγέθεσιν αὐξῆσαι’’. (Διόδωρος, 17.95.2''). ‘’Διέταξε, επίσης, τους 
πεζούς να κτίσουν καταλύματα με δύο κλίνες μήκους πέντε πήχεων την καθεμία, και 
τους ιππείς, εκτός από αυτά, δύο φάτνες επιπλέον διπλάσιες από τις συνήθεις. 
Σύμφωνα με αυτά, τους διέταξε να κατασκευάσουν και όλα όσα επρόκειτο να 
μείνουν εκεί σε μεγάλο μέγεθος’’. Αυτά διέταξε ο Αλέξανδρος να γίνουν στις όχθες 
του Ύφαση, εκεί όπου ετέθησαν τα όρια της εκστρατείας.  
‘’Ὅ τι τηνικαῦτα’’; ‘’Για ποιο λόγο πήγε τέτοια ώρα’’; Αυτό ρώτησε ο Αλέξανδρος 
κάποια κοπέλα η οποία πήγε σε προχωρημένη βραδινή ώρα για να κοιμηθεί μαζί 
του. Όταν αυτή απήντησε, ‘’περιέμενον γὰρ τὸν ἄνδρα κατακλινῆναι’’, ‘’διότι 
περίμενα να κοιμηθεί ο άνδρας μου’’, ο Αλέξανδρος επετίμησε αυστηρότατα εκείνους 
που του πήγαν την κοπέλα, ‘’ὡς μικροῦ δι’ αὐτούς μοιχός γενόμενος’’, ‘’διότι λίγο 
έλειψε να γίνει μοιχός εξ αιτίας τους’’. (Πλούτ.,‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και 
Στρατηγών, Αλέξανδρος, 3’’). 
 ‘’Kαὶ ποῦ τὰ τηλικαῦτα ἦν σώματα, ὃτε οἱ βάρβαροι ὑμῶν τὴν πόλιν 
ἐπολιόρκουν''; (Πλούτ.,‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 8’’). 
‘’Πού ήταν τα τόσο σπουδαία σώματα, όταν οι βάρβαροι πολιορκούσαν την πόλη 
σας''; Αυτό είπε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν είδε στη Μίλητο, Ελληνική πόλη της 
Ιωνίας, πολλά αγάλματα αθλητών, οι οποίοι είχαν νικήσει στους Ολυμπιακούς και 
στους Πυθικούς αγώνες. (Στους Ολυμπιακούς αγώνες του 596 π.Χ., στο Στάδιον 
Παίδων, νικητής ήταν ο Πολυμήστωρ από τη Μίλητο. Στους Ολυμπιακούς αγώνες 
του 472 π.Χ., στο Πένταθλον νικητής ήταν ο [...]αμος. Στους Ολυμπιακούς αγώνες 
του 388 π.Χ., στην Πυγμαχία Παίδων, νικητής ήταν ο Αντίπατρος. Στους 
Ολυμπιακούς αγώνες του 324 π.Χ., στο Παγκράτιον, νικητής ήταν ο Αστυάναξ. Ο 
ίδιος αθλητής ήταν νικητής στο ίδιο αγώνισμα και στους Ολυμπιακούς των ετών 320 
π.Χ και 316 π.Χ. Τα επόμενα έτη ακολούθησαν πολλοί άλλοι νικητές). Ελληνικά, 
λοιπόν, βλέπουμε ότι ομιλεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Λέει π.χ. τη λέξη σώματα με 
Μακεδονική λέξη, δηλαδή με Ελληνική λέξη. Στα Βαρδαρίτικα τώρα, η λέξη σώμα 
λέγεται тело τελο. Στη Σερβική γλώσσα η λέξη σώμα λέγεται επίσης тело τελο. Στη 
Ρωσική γλώσσα η λέξη σώμα λέγεται επίσης тéло τέλο. Στη Βουλγαρική γλώσσα η 
λέξη σώμα λέγεται παρομοίως тяло τιαλο. Καταλαβαίνετε αναγνώστη ότι αυτό δεν 
είναι απλή σύμπτωση. Η Σερβική και Ρωσική λέξη тело τελο, ασφαλώς και βεβαίως 
δεν είναι Μακεδονική λέξη. Γιατί την αποκαλούν Μακεδονική οι Βαρδαρίτες; Αξίζει να 
προσεχθεί και να τονισθεί, βεβαίως, ότι ο Αλέξανδρος αποκαλεί βαρβάρους αυτούς 
(τους Πέρσες) που πολιορκούσαν και κατέλαβαν τη Μίλητο, με μια λέξη δηλαδή που 
όλοι οι Έλληνες αποκαλούσαν τους άλλους λαούς. (Πάντως, ο Αλέξανδρος εδώ 
αδικεί τους Μιλησίους. Μία πόλη μόνη της δεν θα μπορούσε, ασφαλώς, να 
αντισταθεί στην Περσική αυτοκρατορία. Επί πλέον, η Μίλητος συμμετείχε στην 
επανάσταση των Ιωνικών πόλεων (499 π.Χ.) εναντίον των Περσών, οι οποίοι την 
κατέλαβαν και την ελεηλάτησαν το 494 π.Χ., μετά τη μάχη του Ακρωτηρίου της 
Λάδης. Οι Πέρσες εκδιώχθηκαν το 479 π.Χ., μετά τη Μυκάλη. Η Μίλητος κατελήφθη 
εκ νέου υπό αυτών το 402/1 π.Χ. Με τη Μίλητο συνεδέθησαν τα ονόματα του 
Θαλού, του Αναξιμένους, του Αναξιμάνδρου, του Εκαταίου κτλ.). 
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''οὐδαμῶς συμφέρει τοῖς βασιλεῦσιν οὕτως ἀσώτως δειπνεῖν διδάσκεσθαι· 
ἀνάγκη γάρ τῇ πολλῇ ἀσωτίᾳ καί τρυφῇ πολλήν ἀνανδρίαν ἕπεσθαι· ὁρᾶτε δέ 
καί τούς τηλικούτους δείπνων πιμπλαμένους ἐν ταῖς μάχαις ταχέως 
ἡττωμένους''. (Πολύαινος, ‘’Στρατηγήματα, Δ΄.3.32''). ''Καθόλου δεν ωφελεί τους 
βασιλείς να διδάσκονται πώς να δειπνούν με τόση ασωτία. Διότι αναγκαστικά, την 
πολλή ασωτία και πολυτέλεια ακολουθεί μεγάλη ανανδρία. Βλέπετε άλλωστε ότι 
αυτοί που τρώνε τόσο μεγάλα δείπνα ηττώνται γρήγορα στις μάχες''. Αυτό είπε ο 
Αλέξανδρος όταν είδε στο ανάκτορο του βασιλιά των Περσών, χαραγμένα σε 
χάλκινο κίονα, και διάβασε τα υλικά και τις τεράστιες ποσότητες που απαιτούντο για 
το πρωινό και το δείπνο του. Όταν οι άλλοι Μακεδόνες θαύμασαν για την ευδαιμονία 
που υπεδήλωναν, ο Αλέξανδρος απήντησε ως ανωτέρω. 
 ''ἐπιλέξασθε οἱ Μακεδόνες ὅν βούλεσθε τῶν ἡγεμόνων, ἐγώ δέ ἡγήσομαι τῶν 
Περσῶν. ἤν μέν νικήσητε, ποιήσω πάντα, ὅσα ἄν κελεύητε, ἤν δέ ἡττηθῆτε, 
μαθόντες ὅτι μηδέν δύνασθε, τήν ἡσυχίαν ἄγετε''. (Πολύαινος, ‘’Στρατηγήματα, 
Δ΄.3.7''). ''Εσείς οι Μακεδόνες, επιλέξτε από τους αξιωματικούς σας, όποιον θέλετε 
για αρχηγό, εγώ δε θα ηγηθώ των Περσών. Αν μεν νικήσετε θα κάνω όλα όσα με 
προστάξετε, αν όμως ηττηθείτε, μαθόντες ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, θα 
σιωπήσετε''. Μετά την επικράτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία, οι 
στρατιώτες του είχαν γίνει φορτικοί και καταπιεστικοί απέναντί του και τα ήθελαν όλα 
δικά τους. Μετά από αυτό που τους είπε ο Αλέξανδρος σάστισαν και έκτοτε ήταν πιο 
μετρημένοι απέναντί του. 
''ὁ παῖς ὢν ἓξ ἐτῶν καὶ τὴν ἀρετὴν ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν προφαίνων πολλῷ 
βελτίων ἐστὶ τοῦ πατρός''. (''Διόδωρος, 17.38.2''). ''Παιδί 6 ετών έχει θάρρος 
παραπάνω από την ηλικία του και είναι πολύ καλλίτερο από τον πατέρα του''. Αυτό 
είπε ο Μέγας Αλέξανδρος, σ' αυτούς που ευρίσκοντο γύρω από τον Ηφαιστίωνα, για 
τον εξάχρονο υιό του Δαρείου, όταν κάλεσε τον μικρό κοντά του και τον φίλησε, 
βλέποντάς τον να τον κοιτάει άφοβα και να είναι ατάραχο. Το γεγονός έλαβε χώραν 
μετά τη μάχη της Ισσού, όπου συνελήφθη αιχμάλωτη όλη η οικογένεια του Δαρείου 
(μητέρα, σύζυγος, δύο κόρες και ο υιός του). 
"Ὦ παῖδες, πάντα προλήψεται ὁ πατήρ, ἐμοὶ δ’ οὐδὲν ἀπολείψει μεθ’ ὑμῶν 
ἔργον ἀποδείξασθαι μέγα καὶ λαμπρόν". (Πλούτ.,‘’Αλέξανδρος, 5’’). ‘’Παιδιά, όλα 
θα τα κατακτήσει πρώτος ο πατέρας και για μένα δεν θα αφήσει τίποτε το μεγάλο και 
λαμπρό να το κάνω μαζί σας‘’. Αυτό το παράπονο εξέφρασε ο νεαρός ακόμη 
Αλέξανδρος σε συνομιλίκους του, μετά τις συνεχείς στρατιωτικές επιτυχίες του 
πατέρα του Φιλίππου Β΄. Οι επιτυχίες του Φιλίππου ήταν το κίνητρο για τον 
Αλέξανδρο να τον ξεπεράσει, ώστε μπορεί να λεχθεί ότι χωρίς τον Φίλιππο δεν θα 
υπήρχε Αλέξανδρος. Όταν οι φίλοι του, άλλα λεβεντόπαιδα Μακεδονόπουλα του 
είπαν, στα Ελληνικά βεβαίως, ‘’ταῦτα σοὶ κτᾶται’’, ‘’μα αυτά τα αποκτά για σένα’’, ο 
Αλέξανδρος απήντησε: ‘’Tὶ δ’ ὂφελος ἐάν ἒχω μὲν πολλά πράξω δὲ μηδέν''; 
(Πλούτ.,‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 1’’). ‘’Ποιο το όφελος, 
εάν μεν έχω πολλά, αλλά δεν πράξω (πετύχω) τίποτε''; Βεβαίως, είναι εμφανές ότι 
Ελληνικά ομιλούν ο Αλέξανδρος και τα άλλα Μακεδονόπουλα, δεν ομιλούν 
Βουλγαροσερβικά, και ασφαλώς, παις λέγεται από τον Αλέξανδρο το παιδί, με 
Ελληνική δηλαδή λέξη (όπως ακριβώς λέγεται και στον Όμηρο και σε όλη την Αρχαία 
Ελληνική Γραμματεία) και μάλιστα εδώ είναι στον Πληθυντικό Αριθμό και σε Κλητική 
Πτώση, δηλαδή παίδες, δεν λέγεται дете ντετε και деца ντετσα στον Πληθυντικό 
Αριθμό, όπως λέγεται στα Βαρδαρίτικα. Επίσης, дете ντετε λέγεται το παιδί και στη 
Βουλγαρική γλώσσα. Ομοίως, дете ντετε λέγεται το παιδί και στη Σερβική. Ο πατήρ 
επίσης, ο πατέρας, με Ελληνική λέξη αποδίδεται και όχι με τη Βαρδαρίτικη λέξη 
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татко τατκο. Στα Βουλγαρικά ο πατήρ λέγεται επίσης татко τατκο. Στη Σερβική ο 
πατήρ λέγεται отац οτατς και στη Ρωσική λέγεται отéц οτέτς.  
 ‘’Θάρρει πάτερ’ καί πρόιθι φαιδρῶς, ἳνα τῆς ἀρετῆς κατά βῆμα μνημονεύῃς’’. 
(Πλούτ.,‘’Περί της Αλεξάνδρου Τύχης, 9.Β.11’’). ‘’Κάνε κουράγιο πατέρα και 
προχώρα χαρούμενα, για να θυμάσαι σε κάθε βήμα την ανδρεία σου’’. Ο 
Αλέξανδρος μολονότι ήταν νεαρός ακόμη, ανεγνώριζε αρετή, ανδρεία, γενναιότητα 
στον πατέρα του. Όταν ο Φίλιππος τραυματίσθηκε με λόγχη στον μηρό από τους 
Τριβαλλούς και διέφυγε μεν τον κίνδυνο, αλλά, το έφερε βαρέως επειδή έμεινε 
χωλός, του είπε το ανωτέρω. Η ανδρεία αυτού του παλληκαριού, του Φιλίππου, είναι 
αξιομνημόνευτη. Πολεμούσε επί 24 έτη, πάντοτε στην πρώτη γραμμή και είχε 
υποσθεί τουλάχιστον επτά σοβαρά τραύματα. Την ανωτέρω ρήση του Αλεξάνδρου ο 
Πλούταρχος την χαρακτηρίζει αυθεντική από αυτές της παιδικής ηλικίας του: ''τῶν δ' 
ἀληθινῶν ἀποφθεγμάτων Ἀλεξάνδρου πρῶτον ἄν τις τὰ παιδικὰ διέλθοι''. 
(Πλούτ., ''Περί της Αλεξάνδρου Τύχης, 9''). 
‘’Σοί γε λαβεῖν, ἐμοί δ’ οὐχ ἱκανά δοῦναι’’. (Πλούτ.,‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και 
Στρατηγών, Αλέξανδρος, 6’’). ‘’Αρκούν για σένα να τα πάρεις, αλλά όχι και για εμένα 
να τα δώσω’’. Αυτό το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος και αυτά είναι Ελληνικά βεβαίως και 
όχι Βουλγαροσερβικά, στον φίλο του τον Πέριλλο, όταν εκείνος ζήτησε προίκα για τις 
θυγατέρες του. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος διέταξε να πάρει πενήντα τάλαντα και ο 
Πέριλλος του είπε ότι αρκούν δέκα, τότε έλαβε αυτή την απάντηση από τον 
Αλέξανδρο. 
‘’Καλῶς ποιεῖ γιγνώσκων ὃτι φίλον ἒχει καὶ δυνάμενον τηλικαῦτα δωρεῖσθαι 
καὶ βουλόμενον’’. (Πλούτ.,‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 
7’’). ‘’Καλά κάνει, διότι γνωρίζει ότι έχει φίλο που μπορεί και θέλει να του προσφέρει 
τόσο μεγάλη δωρεά‘’. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε διατάξει τον διοικητή του να δώσει 
στον φιλόσοφο Ανάξαρχο όσα ζητήσει. Όταν ο διοικητής του τον ενημέρωσε ότι ο 
Ανάξαρχος ζητεί εκατό (100) τάλαντα, δηλαδή κολοσσιαίο ποσό, τότε έλαβε αυτή την 
απάντηση από τον Μέγα Αλέξανδρο. 
"Ἀλέξανδρος Ἀριστοτέλει εὖ πράττειν. Οὐκ ὀρθῶς ἐποίησας ἐκδοὺς τοὺς 
ἀκροατικοὺς τῶν λόγων· τίνι γὰρ δὴ διοίσομεν ἡμεῖς τῶν ἄλλων, εἰ καθ’ οὓς 
ἐπαιδεύθημεν λόγους, οὗτοι πάντων ἔσονται κοινοί; Ἐγὼ δὲ βουλοίμην ἂν 
ταῖς περὶ τὰ ἄριστα ἐμπειρίαις ἢ ταῖς δυνάμεσι διαφέρειν. Ἔρρωσο". (Πλούτ., 
‘’Αλέξανδρος, 7’’). ‘’Ο Αλέξανδρος στον Αριστοτέλη εύχεται να είναι καλά. Δεν 
έπραξες καλώς που εξέδωσες τους ακροατικούς λόγους. Διότι σε τι θα διαφέρουμε 
εμείς από άλλους, εάν οι λόγοι με τους οποίους εκπαιδευτήκαμε θα γίνουν κοινοί σε 
όλους; Εγώ θα ήθελα να διαφέρω ως προς τις εμπειρίες για τα άριστα παρά ως 
προς τη δύναμη. Υγίαινε’’. Αυτά έγραψε ο Αλέξανδρος στον Αριστοτέλη όταν 
πληροφορήθηκε ότι ο Αριστοτέλης εξέδωσε τις απόρρητες και βαθύτερες 
φιλοσοφικές διδασκαλίες, την πραγματεία του για τα ''Φυσικά''. Ο Πλούταρχος 
αναφέρει ότι υπήρχε αντίγραφο της επιστολής αυτής του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
προς τον Αριστοτέλη, με την οποία τον επιτιμά επειδή εξέδωσε τους ακροατικούς 
φιλοσοφικούς λόγους. Δύο Μακεδόνες, λοιπόν, επικοινωνούν μεταξύ τους και 
φυσικά γράφουν στη γλώσσα τους. Το ότι αυτή είναι η Ελληνική γλώσσα το 
βλέπουμε. Όμως, αλήθεια, βλέπει κάποιος πουθενά Βαρδαρίτικα; Αυτό βεβαίως, το 
να δει δηλαδή κάποιος πουθενά Βαρδαρίτικα, δεν γίνεται, διότι είναι σχήμα 
πρωθύστερο και συνεπώς ανώμαλο. Δεν μπορεί η γλώσσα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλους να είναι ταυτόχρονα η Ελληνική και η ανύπαρκτη 
τότε Βαρδαρίτικη, η Βουλγαροσερβική. 
'' Ἀριστοτέλην δὲ θαυμάζων ἐν ἀρχῇ καὶ ἀγαπῶν οὐχ ἧττον, ὡς αὐτὸς ἔλεγε, τοῦ 
πατρός, ὡς δι’ ἐκεῖνον μὲν ζῶν, διὰ τοῦτον δὲ καλῶς ζῶν''. (Πλούτ., 
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''Αλέξανδρος, 8''). ''Και θαυμάζοντας στην αρχή και αγαπώντας τον Αριστοτέλη όχι 
λιγώτερο, όπως έλεγε ο ίδιος, από τον πατέρα του, διότι στον δεύτερο (Φίλιππο) 
χρωστούσε τη ζωή του, ενώ στον πρώτο (Αριστοτέλη) την ενάρετη ζωή του''. 
‘’καὶ χαίρειν τῶν Μακεδόνων Ἀλέξανδρον μὲν βασιλέα, Φίλιππον δὲ 
στρατηγὸν καλούντων''. (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 9''). ‘’Και να χαίρεται (ο Φίλιππος) 
επειδή οι Μακεδόνες αποκαλούσαν τον Αλέξανδρο βασιλιά και τον Φίλιππο 
στρατηγό’’. Οι Μακεδόνες λοιπόν αποκαλούσαν βασιλιά τον Αλέξανδρο και 
στρατηγό τον Φίλιππο, με Ελληνικότατες δηλαδή λέξεις από τον Όμηρο ακόμη, δεν 
τους αποκαλούσαν ούτε τσαρ, ούτε γκενεραλ. Ο Φίλιππος από όσα άκουγε και 
έβλεπε για τον υιό του, τον αγαπούσε πολύ: ''ἐκ μὲν οὖν τούτων ὡς εἰκὸς Φίλιππος 
ὑπερηγάπα τὸν υἱόν’’. 
" Ἡμεῖς δέ σοι κακὴ κεφαλὴ νόθοι δοκοῦμεν''; (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 9’’). ‘’Και 
εμείς, ηλίθιε άνθρωπε, σου φαινόμαστε νόθοι''; Αυτή ήταν η οργισμένη απάντηση 
του Αλεξάνδρου στον στρατηγό Άτταλο, πετώντας μάλιστα εναντίον του και το 
ποτήρι με το κρασί, όταν εκείνος κατά τον γάμο του Φιλίππου, με την ανεψιά του 
Αττάλου την Κλεοπάτρα, ''παρεκάλει τοὺς Μακεδόνας αἰτεῖσθαι παρὰ θεῶν 
γνήσιον ἐκ Φιλίππου καὶ Κλεοπάτρας γενέσθαι διάδοχον τῆς βασιλείας'', 
''ζήτησε από τους Μακεδόνες, να ζητήσουν από τους θεούς να γεννηθεί γνήσιος 
διάδοχος από τον Φίλιππο και την Κλεοπάτρα''. Εάν ο Άτταλος δεν ήταν Έλληνας 
δεν θα ομιλούσε Ελληνικά, διότι βεβαίως ομιλεί Ελληνικά. Εάν ο Μέγας Αλέξανδρος 
δεν ήταν Έλληνας και δεν μιλούσε Ελληνικά, θοῦ Κύριε φυλακήν τῷ στόματί μου, με 
τον βαρβαρισμό, έστω και υποθετικό, που έγραψα, τότε αντί να πει τη λέξη κεφαλή, 
θα έπρεπε να πει τη Βαρδαρίτικη λέξη глава γκλαβα. Στη Βουλγαρική η κεφαλή 
λέγεται επίσης глава γκλαβα. Στη Σερβική η κεφαλή λέγεται επίσης глава γκλαβα. 
Στη Ρωσική η κεφαλή λέγεται επίσης главá γκλαβά. Είδατε αναγνώστη τι σύμπτωση! 
Εάν τώρα μού πείτε ότι είδατε τη συνάφεια μεταξύ αυτών των γλωσσών και ότι η 
λέξη главá γκλαβά, είναι Ρωσική, θα σάς επιπλήξω. Αφού οι Βαρδαρίτες 
ισχυρίζονται ότι είναι ‘’Μακεντονσκι’’ είναι ‘’Μακεδονική’’ και φυσικά εννοούν ότι ο 
Μέγας Αλέξανδρος ομιλούσε Ρωσικά και έλεγε τη Ρωσική λέξη глава γκλαβα. Δεν 
μπορείτε να πιστεύετε στον εαυτό σας, στα μάτια σας και στη λογική σας και να μην 
πιστεύετε τους Βαρδαρίτες. Αλήθεια όμως, αυτό δεν είναι εξωφρενικό; Πάντως, εάν 
αυτό δεν είναι εξωφρενικό, τρελλό και παρανοϊκό, το να ισχυρίζονται δηλαδή οι 
Βαρδαρίτες ότι ο Φίλιππος, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης και οι λοιποί 
Μακεδόνες ομιλούσαν Ρωσικά, και ότι αυτοί (οι Βαρδαρίτες), ενώ ομιλούν Ρωσικά 
λέγουν ότι ομιλούν Μακεδονικά, τότε τι είναι εξωφρενικό, τρελλό και παρανοϊκό;  

Μετά τα ανωτέρω, θα πρέπει να είναι κάποιος πράγματι πολύ 
χοντροκέφαλος, πολύ тврдоглав τβρντογκλαβ, όπως λένε και οι Βαρδαρίτες, 
(твърдоглав τον λένε και οι Βούλγαροι, твердолóбый οι Ρώσοι), για να μην 
καταλαβαίνει ότι οι Βαρδαρίτες δεν ομιλούν Μακεδονικά, ότι δεν είναι Μακεδόνες και 
ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να σφετερίζονται το μεγαλειώδες Ελληνικό όνομα 
Μακεδονία. Εμείς οι Έλληνες πάντως για την κεφαλή έχουμε και άλλες λέξεις π.χ.: 
Κάρα, κάρη, κράς (Γενική κρατός, από την οποία η λέξη κράτος), κεβαλά, κεφαλά, 
καυλός, κεφάλι, κεβαλή, κεβλή (κεβλήγονος ήταν επωνυμία της θεάς Αθηνάς ως 
γεννηθείσης εκ της κεβλής, δηλαδή της κεφαλής του Διός, και κεβλήπυρις ήταν το 
πτηνό κοκκινοκέφαλος. Αριστοφάνης, ‘’Όρνιθες, 303’’). 

"Οὗτος μέντοι ἄνδρες εἰς Ἀσίαν ἐξ Εὐρώπης παρεσκευάζετο διαβαίνειν, ὃς ἐπὶ 

κλίνην ἀπὸ κλίνης διαβαίνων ἀνατέτραπται". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 9’’). ‘’Αυτός 
λοιπόν, άνδρες, ετοιμαζόταν να περάσει από την Ευρώπη στην Ασία, που έχει πέσει 
περνώντας από το ένα ανάκλιντρο στο άλλο’’. Αυτή ήταν η ειρωνική παρατήρηση 
του θυμωμένου Αλεξάνδρου, όταν ο πατέρας του ο Φίλιππος, νευριασμένος και 
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ζαλισμένος από το ποτό, πήγε να τον κτυπήσει, αλλά έπεσε κάτω, στο γλέντι για τον 
γάμο του, έναν από τους επτά ή οκτώ, με την νεαρή Κλεοπάτρα, ανεψιά του 
στρατηγού Αττάλου. 
''οὐκέτ’ χρῄζειν ἑτέρου μαντεύματος, ἀλλ’ ἔχειν ὃν ἐβούλετο παρ’ αὐτῆς 
χρησμόν''. (Πλούτ., ''Αλέξανδρος, 14''). ''Δεν έχει καθόλου ανάγκη άλλης μαντείας, 
αλλά έχει αυτόν τον χρησμό που χρειάζεται από αυτήν''. Αυτό είπε ο Αλέξανδρος 
όταν πήγε στο μαντείο των Δελφών να πάρει χρησμό από την Πυθία. Δεδομένου 
όμως ότι οι ημέρες ήταν αποφράδες και η ιέρεια δεν έδιδε χρησμό κατ’ αυτές, ο 
Αλέξανδρος την οδήγησε δια της βίας στο χρηστήριον. Όταν η ιέρεια του είπε, 
"ἀνίκητος εἶ ὦ παῖ", ''παιδί μου είσαι ανίκητος'', τότε ο Αλέξανδρος είπε το ανωτέρω. 
"Ἀλλὰ μὴν ἐγὼ εἰ μὴ Ἀλέξανδρος ἤμην, Διογένης ἂν ἤμην". (Πλούτ., 
‘’Αλέξανδρος, 14’’). ‘’Κι όμως, εάν δεν ήμουν Αλέξανδρος, μπορούσα να ήμουν 
Διογένης’’. Αυτό είναι το σχόλιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που αναφέρεται ότι έγινε 
στην Κόρινθο, μετά τη συνάντησή του με τον κυνικό φιλόσοφο Διογένη, από τη 
Σινώπη, όταν εκείνος του ζήτησε μόνον, "μικρὸν ἀπὸ τοῦ ἡλίου μετάστηθι". Είναι 
εμφανές βεβαίως ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Διογένης ομιλούν Ελληνικά και όχι 
Βαρδαρίτικα Βουλγαροσερβικά. 
''Τὰς ἐλπίδας''. ‘’Τις ελπίδες’’. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Μέγας Αλέξανδρος στον 
στρατηγό Περδίκκα, όταν ρωτήθηκε απ' αυτόν, "Σεαυτῷ δ’ ὦ βασιλεῦ τί 
καταλείπεις’’; ''Βασιλιά, τί αφήνεις για τον εαυτόν σου''; O Μέγας Αλέξανδρος πριν 
την εκστρατεία στην Ασία, τα αγαθά που είχε, (αγρούς, κώμες, προσόδους λιμένων 
κτλ.), τα εχάρισε προθύμως σ' αυτούς από τους φίλους του που τα εδέχοντο. 
Φιλοτιμηθείς τότε και ο Περδίκκας απήντησε: "Οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς τούτων 
κοινωνήσομεν οἱ μετὰ σοῦ στρατευόμενοι". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 15’’). ‘’Λοιπόν 
και εμείς όσοι εκστρατεύσουμε μαζί σου, αυτές θα πάρουμε‘’. Ο στρατηγός 
Περδίκκας, αλλά και άλλοι, παραιτήθηκαν από τα μερίδια που είχαν προσδιορισθεί 
γι’ αυτούς, από την περιουσία του Αλεξάνδρου την οποία αυτός διεμοίρασε. 
Ανάλογη είναι η ανωτέρω στιχομυθία και στον λόγο του Πλουτάρχου ‘’Περί της 
Αλεξάνδρου Αρετής, 11Ε’’. ’’Σαυτῷ δὲ τί καταλείπεις, Ἀλέξανδρε’’; τοῦ δ' εἰπόντος 
ὅτι ’’Τὰς ἐλπίδας’’ ‘’οὐκοῦν’’ ἔφη ’’καὶ ἡμεῖς τούτων μεθέξομεν· οὐ γὰρ δίκαιον τὰ 
σὰ λαμβάνειν ἀλλὰ τὰ Δαρείου περιμένειν’’. ‘’Τότε και εμείς από αυτές θα 
πάρουμε μερίδιο, διότι δεν είναι σωστό να πάρουμε τα δικά σου πράγματα, αλλά να 
περιμένουμε να πάρουμε του Δαρείου‘’. Στα Βαρδαρίτικα, η Μακεδονική, η Ελληνική 
λέξη ελπίδα λέγεται надеж ναντεζ, στα Βουλγαρικά λέγεται надежда ναντεζντα, στα 
Ρωσικά λέγεται надéжда ναντέζντα και στα Σερβικά λέγεται нада ναντα. Ασφαλώς 
δεν ημπορεί να αμφιβάλει κάποιος στο προφανές, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο 
Περδίκκας ομιλούν Ελληνικά και ότι οι Βαρδαρίτες ομιλούν Βουλγαροσερβικά. 
‘’Τήν δ’ Ἀχιλλέως ζητεῖν, ἣ τά κλέα καί τάς πράξεις ὓμνει τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν 
ἐκεῖνος’’, ‘’ἡ δέ Πάριδος πάντως μαλακήν τινα καί θήλειαν ἁρμονίαν ἐρωτικοῖς 
ἒψαλλε μέλεσι’’. (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 15’’). Όταν ο Αλέξανδρος ρωτήθηκε εάν θα 
ήθελε, να δεί την λύρα του Πάριδος (υιού του Πριάμου), απήντησε ότι: ‘’Αναζητούσε 
την λύρα του Αχιλλέως, διότι αυτή υμνούσε τα λαμπρά κατορθώματα των ανδρών’’, 
‘’όχι τη λύρα του Πάριδος, διότι αυτή έβγαζε μαλακή και θηλυπρεπή μελωδία, 
συνοδεύοντας τα ερωτικές μελωδίες’’. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λοιπόν, αναζητεί και 
επιδιώκει μόνον ότι ταιριάζει σε άνδρες. (Το ανωτέρω το αναφέρει και ο Αιλιανός 
''Ποικίλη Ιστορία Θ'. 38''). 
''Καὶ ἐπίγραμμα ἐπιγραφῆναι ἐκέλευσε τόδε. Ἀλέξανδρος ο Φιλίππου καί οἱ 
Ἕλληνες πλήν Λακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν τήν Ἀσίαν 
κατοικούντων''. (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 16’’ και Αρριανός, ‘’Αλεξ. Ανάβ., Α΄.16.7’’). 
‘’Και διέταξε να γραφεί (επάνω σε αυτές) η εξής επιγραφή. Ο Αλέξανδρος ο υιός του 
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Φιλίππου και οι Έλληνες εκτός των Λακεδαιμονίων, (τα αφιερώνουν) από τα λάφυρα 
των βαρβάρων οι οποίοι κατοικούν στην Ασία’’. Αυτό είναι το κείμενο της επιγραφής, 
το οποίο διέταξε να γραφεί ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν έστειλε στην Αθήνα και 
αφιέρωσε 300 ασπίδες στον Παρθενώνα, ο οποίος ήταν ναός της θεάς Αθηνάς, (‘’ 
Ἀποπέμπει δὲ καὶ εἰς Ἀθήνας τριακοσίας πανοπλίας Περσικὰς ἀνάθημα εἶναι τῇ 
Ἀθηνᾷ ἐν πόλει.’’), μετά τη νίκη του στον Γρανικό ποταμό (Άνοιξη του 334 π.Χ.). Τα 
γράμματα της αφιέρωσης αυτής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, φυσικότατα και 
λογικότατα, είναι όλα Ελληνικότατα. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ γράφει ο ίδιος ο παμμέγιστος, 
όχι Александар, Αλεξαννταρ, γράφει ΦΙΛΙΠΠΟΥ, (το όνομα ΦΙΛΙΠΠΟΣ σε Πτώση 
Γενική, η οποία εκφράζει το γένος), δηλαδή ότι είναι υιός του Φιλίππου, δεν γράφει 
Филип Φιλιπ, όπως αποδίδεται το όνομα του γίγαντος Φιλίππου στα Σλαβικά, 
γράφει ΕΛΛΗΝΕΣ φυσικά, δεν γράφει, ασφαλώς ούτε Грчки Γκρτσκι, ούτε Грчко 
Γκρτσκο, ούτε άλλη Βαρδαρίτικη λέξη. (Η λέξη Φίλιππος, φίλιππος είναι ο αγαπών 
τους ίππους, είναι τόσο αρχαία Ελληνική, ώστε απαντά στους Ορφικούς ύμνους. 
Απαντά π.χ. στον ύμνο της Σελήνης (ύμνος 9): ‘’Κλῦθι, θεά βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα 
Σελήνη, ταυρόκερως Μήνη, νυκτιδρόμε, ἠεροφοῖτι, ἐννυχίη, δαιδοῦχε, κόρη 
εὐάστερε, Μήνη˙ αὐξομένη καί λειπομένη, θῆλύς τε καί ἂρσην˙ αὐγήτειρα, φίλιππε, 
χρόνου μῆτερ, φερέκαρπε˙ ἠλεκτρίς, βαρύθυμε, καταυγάστειρα, λοχείη˙ πανδερκής, 
φιλάγρυπνε, καλοῖς ἄστροισι βρύουσα ἡσυχίῃ χαίρουσα και εὐφρόνῃ ὀλβιομοίρῳ· 
λαμπετίη χαριδῶτι, τελεσφόρε, νυκτός ἄγαλμα, ἀστράρχη, τανύπεπλ', ἑλικοδρόμε, 
πάνσοφε κούρη, ἐλθέ, μάκαιρ’, εὒφρων, εὐάστερε, φέγγεϊ τῷ σῷ λαμπομένη, 
σώζουσα νέους ἱκέτας σέο κούρη’’. ‘’Άκουσέ με, βασίλισσα θεά, φέρουσα το φως, 
σεβαστή Σελήνη, έχουσα κέρατα ταύρου Μήνη, που τρέχεις τη νύκτα, περιπλανάσαι 
στον αέρα, νυκτερινή, που έχεις δάδα, κόρη που είσαι ένα λαμπρό αστέρι, Μήνη. 
Που μεγαλώνεις και μικραίνεις, θηλυκή και αρσενική, φέρουσα την αυγή, αγαπώσα 
τους ίππους, μητέρα του χρόνου, φέρουσα καρπούς, που είσαι λαμπερή, κατηφής, 
που καταυγάζεις και επιβλέπεις τους τοκετούς, βλέπεις τα πάντα, σου αρέσει να 
είσαι άγρυπνος, που σε συνοδεύουν ωραία αστέρια, και χαίρεσαι στην ησυχία και 
την νύκτα την καλότυχη, είσαι λαμπρή, δίνεις χαρά και φέρνεις σε πέρας τα έργα και 
είσαι το καμάρι της νύκτας. Είσαι η βασίλισσα των άστρων, φορείς μακρύ πέπλο, 
τρέχεις κυκλοτερώς, πάνσοφη κόρη, Έλα μακαρία, σοφή, λαμπρό άστρο, λάμπουσα 
με το δικό σου φέγγος, σώσε, ω κόρη τους νέους ικέτες σου’’). Πέραν των άλλων 
υπέροχων επιθέτων λοιπόν, με τα οποία αποκαλείται η Σελήνη, αποκαλείται και 
φίλιππος, δηλαδή αγαπώσα τους ίππους. Οι Ορφικοί ύμνοι πιστεύεται ότι ελέγοντο 
περί τα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Από τότε, λοιπόν, είναι εξακριβωμένο ότι 
υπάρχει στη γλώσσα μας το επίθετο αυτό, από το οποίο προέρχεται το όνομα 
Φίλιππος. Το πόσο προγενέστερο είναι, διότι ασφαλώς είναι προγενέστερο, δεν 
γνωρίζουμε. Πάντως το Ελληνικότατο όνομα Φίλιππος (στο θηλυκό γένος Φιλίππη), 
προέρχεται από το Ελληνικότατο επίθετο φίλιππος (φιλώ+ίππος) και έτσι λέγεται και 
έτσι γράφεται εδώ και 3.000 χρόνια. Τόσον το ρήμα φιλώ όσον και η λέξη ίππος 
απαντούν στον Όμηρο: (‘’τιμὴ δ᾽ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς’’. (Ιλιάς, Β 197). 
‘’Και η τιμή είναι από τον Δία, τον αγαπά και ο βαθύγνωμος Ζευς‘’), (‘’ἀμφοτέρω γὰρ 
σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεύς,‘’. (Ιλιάς, Η 280). ‘’Διότι και τους δύο σάς αγαπά ο 
νεφεληγερέτης Ζευς‘’), (‘’οὐ γὰρ πώποτ᾿ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους,‘’. 
(Ιλιάς, Α154). ‘’Διότι ουδέποτε μας πήραν βόδια ούτε ίππους‘’), (‘’εὖ δέ τις ἵπποισιν 
δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,‘’ (Ιλιάς, Β 383). ‘’Να δώσει ο καθένας καλό δείπνο 
στους ταχύποδες ίππους‘’). Οι ίπποι υπήρξαν ανέκαθεν στον Ελληνικό χώρο. 
Ιδιαίτερα αγαπητοί ήταν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Ας μην ξεχνούμε και τους 
έφιππους βουκόλους, τους κενταύρους, στο Πήλιον. Στον Όμηρο μάλιστα οι ίπποι 
έχει τιμηθεί με πολλά επίθετα: Αἴθωνες (Β839), βαλιοί, λευκότεροι χιόνος (Κ437), 
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ξανθοί και φοίνικες για το χρώμα τους, εὔτριχες, καλλίτριχες (Κ491), κυανότριχες και 
ὄτριχες για τη χαίτη τους, ὠκέες (Π370), ὠκύποδες (Ψ304, Π368), ἀθλοφόροι (Χ22), 
ἀερσίποδες (Γ327), ἐΰσκαρθμοι (Ν31) και ὠκυπετείς για τη ταχύτητά τους, μώνυχες 
(Ψ7), κρατερώνυχες (Ε329) και χαλκόποδες για τη σταθερότητα των οπλών τους. Ας 
μην μας λένε λοιπόν οι Βαρδαρίτες, ούτε λέξη για ФИЛИП ΦΙΛΙΠ, όπως είναι η 
απόδοση, αυτού του παναρχαίου και πανενδόξου Ελληνικού ονόματος, στα 
Βαρδαρίτικα και τα λοιπά Σλαβικά.  

"Τοῦτ’ ἦν ὡς ἔοικεν τὸ βασιλεύειν". (Πλούτ., ''Αλέξανδρος, 20''). ‘’Αυτό ήταν όπως 

φαίνεται το να έχεις βασιλικό αξίωμα’’. Αυτό είπε ο Αλέξανδρος στους φίλους του, 
όταν είδε στο λουτρό του Δαρείου, μετά τη μάχη της Ισσού, τις λεκάνες, τις στάμνες, 
τους λουτήρες, τα μυροδοχεία, όλα από χρυσό και καλοδουλεμένα, το λουτρό να 
μυρίζει από αρώματα και μύρα, και την τεράστια σκηνή με τα στρώματα, τα έπιπλα 
και τα φαγητά. 
"Ἲωμεν ἀπολουσόμενοι τὸν ἀπὸ τῆς μάχης ἱδρῶτα τῷ Δαρείου λουτρῷ". 
(Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 20’’). ‘’Ας μπούμε στο λουτρό του Δαρείου να ξεπλύνουμε τον 
ιδρώτα από τη μάχη’’. Αυτό το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος μετά τη μάχη της Ισσού, το 
333 π.Χ., και την επιστροφή του στο στρατόπεδο από την καταδίωξη του Δαρείου. 
''καί τις τῶν ἑταίρων "μὰ τὸν Δία" εἶπεν, "ἀλλὰ τῷ Ἀλεξάνδρου· τὰ γὰρ τῶν 
ἡττωμένων εἶναί τε δεῖ καὶ προσαγορεύεσθαι τοῦ κρατοῦντος". (Πλούτ., 
‘’Αλέξανδρος, 20''). ‘’Κάποιος από τους εταίρους του είπε. <Μα τον Δία, στο λουτρό 
του Αλεξάνδρου. Διότι τα πράγματα των ηττημένων πρέπει και να ανήκουν και να 
ονομάζονται του νικητού>’’. Σ’ αυτά τα οποία λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά και 
ένας από τους εταίρος του, δεν υπάρχει βεβαίως, τίποτε το οποίο να μην είναι 
Ελληνικό. Θα σάς πω μόνον ότι η πρώτη λέξη της ανωτέρω προτάσεως, η λέξη 
ἴωμεν είναι Υποτακτική Ενεστώτος στο Πρώτο Πρόσωπο του Πληθυντικού Αριθμού 
του ρήματος εἶμι, (Ενεστώς Χρόνος με σημασία Μέλλοντος. Στην Οριστική Έγκλιση 
στο Πρώτο Πρόσωπο του Ενεστώτος κάνει ἒρχομαι) και σημαίνει θα πάω. Αυτά 
βεβαίως είναι όλα Ελληνικά, τίποτε δεν είναι Βαρδαρίτικο.  

Ας δούμε τώρα πώς λέγονται στα Βαρδαρίτικα και σε άλλα Σλαβικά οι λέξεις 
μάχη και λουτρό, τις οποίες λέει ο Μέγας Αλέξανδρος στην ανωτέρω πρόταση. Στα 
Βαρδαρίτικα, λοιπόν, η μάχη λέγεται битка μπιτκα και бој μπογι και војна βογινα. 
Στη Σερβική γλώσσα η μάχη λέγεται επίσης битка μπιτκα και επίσης, бој μπογι και 
борба μπορμπα. Στη Βουλγαρική γλώσσα η μάχη λέγεται επίσης битка μπιτκα. Στη 
Ρωσική γλώσσα η μάχη λέγεται, επίσης, бой μπογι και επίσης войнá βογινά και 
би́тва μπιτβα. Η λέξη λουτρό, τώρα, στα Βαρδαρίτκα λέγεται бања μπανια και 
купатило κουπατιλο. Στη Βουλγαρική γλώσσα το λουτρό λέγεται επίσης баня 
μπανια και къпалня κοπαλνγια. Στη Ρωσική γλώσσα το λουτρό λέγεται επίσης баня 
μπανια και купанье κουπανγιε. Είναι φανερό ότι όλα αυτά, ενώ είναι όμοια μεταξύ 
τους, δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση με τη γλώσσα την οποία ομιλεί ο Μέγας 
Αλέξανδρος, την Ελληνική γλώσσα των Μακεδόνων.  
''ἔλεγε παίζων ὡς εἰσὶν ἀλγηδόνες ὀμμάτων αἱ Περσίδες''. (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 
21''. ''Έλεγε (ο Αλέξανδρος) ότι οι Περσίδες γυναίκες είναι βάσανο των οφθαλμών''. 
Αυτό έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος ένεκα της ομορφιάς και της θωριάς των Περσίδων 
γυναικών. 
‘’ὥστ' εἰπεῖν Ὅμηρον ὅτι τῷ αὐτῷ μέτρῳ τὴν μὲν Ἀγαμέμνονος ἀνδραγαθίαν 
κεκόσμηκε, τὴν δ' Ἀλεξάνδρου μεμάντευται’’. (Πλούτ., ‘’Περί της Αλεξάνδρου 
Τύχης, 10’’). ‘’ώστε να πει (ο Αλέξανδρος) ότι ο Όμηρος με τον ίδιο στίχο ύμνησε την 
ανδρεία του Αγαμέμνονος και προφήτευσε τη δική του’’. Στις συντροφιές του 
Αλεξάνδρου ή σε συμπόσια όποτε γινόταν σύγκριση των επών του Ομήρου ο 
καθένας επέλεγε διαφορετικό στίχο. Ο Αλέξανδρος προτιμούσε ως καλλίτερο τον 
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στίχο, ‘’ἀμφότερον βασιλεύς τ' ἀγαθὸς κρατερός τ' αἰχμητής’’, (‘’Ιλιάς, Γ179’’), ‘’να 
είναι συγχρόνως και καλός βασιλιάς και γενναίος πολεμιστής’’. Τον έπαινο αυτό τον 
οποίο έλαβε ο Αγαμέμνων, ο Αλέξανδρος τον θεώρησε νόμο θεσπισμένο για τον 
ίδιο. ‘’Καὶ μὴν εἴ ποτε γένοιτο τῶν Ὁμήρου σύγκρισις ἐπῶν ἐν ταῖς διατριβαῖς ἢ παρὰ 
τὰ συμπόσια, ἄλλον ἄλλου στίχον προκρίνοντος, αὐτὸς ὡς διαφέροντα πάντων 
ἐνέκρινε τοῦτον, «ἀμφότερον βασιλεύς τ' ἀγαθὸς κρατερός τ' αἰχμητής»· ὃν ἄλλος 
ἔπαινον τῷ χρόνῳ προέλαβε, τοῦτον αὑτῷ νόμον κεῖσθαι λογιζόμενος,’’. (Πλούτ., 
‘’Περί της Αλεξάνδρου Τύχης, 10’’). 
''χαλεπῶς ἐνεγκὼν ἐβόα πολλάκις πρὸς τοὺς φίλους ἐρωτῶν, τί πώποτε 
Φιλόξενος αἰσχρὸν αὐτῷ συνεγνωκώς, τοιαῦτ’ ὀνείδη προξενῶν κάθηται. Τὸν 
δὲ Φιλόξενον αὐτὸν ἐν ἐπιστολῇ πολλὰ λοιδορήσας ἐκέλευσεν αὐτοῖς 
φορτίοις τὸν Θεόδωρον εἰς τὸν ὄλεθρον ἀποστέλλειν''. (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 
22’’). ''Δυσανασχετώντας βαριά (ο Αλέξανδρος) φώναζε πολλές φορές μπροστά 
στους φίλους του, ρωτώντας τί τέλος πάντων αισχρό είχε μάθει γι' αυτόν ο Φιλόξενος 
και κάθεται και του προξενεύει τέτοιες ντροπές. Κι' αφού με επιστολή του 
κατηγόρησε πολύ τον ίδιο τον Φιλόξενο, τον διέταξε να διαολοστείλει τον Θεόδωρο 
μαζί με το φορτίο του''. Αυτά είπε, αυτά έγραψε, αυτά διέταξε και έτσι κατηγόρησε ο 
Μέγας Αλέξανδρος τον Φιλόξενο, στρατηγό στις ναυτικές δυνάμεις, όταν εκείνος του 
έστειλε επιστολή και του γνωστοποίησε ότι κάποιος Θεόδωρος από τον Τάραντα, 
που υπηρετούσε κοντά του, είχε για πούλημα δύο όμορφα αγόρια, και ζητούσε να 
μάθει αν θέλει να τ' αγοράσει. Ο Μέγας Αλέξανδρος έγραψε στον Φιλόξενο: ''Ὦ 
κάκιστ' ἀνθρώπων, τί μοι πώποτε τοιοῦτον συνέγνως, ἵνα τοιαύταις με 
κολακεύσῃς ἡδοναῖς''; (Πλούτ., ''Περί της Αλεξάνδρου Τύχης, 12''). ''Αθλιότατε απ' 
όλους τους ανθρώπους, ποια τέτοια πράξη μου έμαθες ποτέ, ώστε να 
προσπαθείς τώρα να με κολακεύσεις με τέτοιες ηδονές''; (Για την ιστορία, 
αναφέρω ότι η πρώτη γυναίκα με την οποία συνευρέθη ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν η 
Παγκάστη η Λαρισσαία. Ήταν παλλακίδα του, την οποία ερωτεύθηκε ο Απελλής. 
<Αιλιανός, ''Ποικίλη Ιστορία, ΙΒ΄.34''>).  
"Ὁ δ’ αὐτὸς οὗτος ἀνὴρ καὶ τῶν στρωμάτων ἐπιὼν τὰ ἀγγεῖα καὶ τῶν ἱματίων 
ἔλυεν, ἐπισκοπῶν μή τί μοι τρυφερὸν ἢ περισσὸν ἡ μήτηρ ἐντέθεικεν". (Πλούτ., 
‘’Αλέξανδρος, 22’’). ‘’Αυτός δε ο ίδιος (ο παιδαγωγός μου ο Λεωνίδας) με έφοδο 
έψαχνε τα στρώματά μου και τις ιματιοθήκες, ελέγχοντας μήπως η μητέρα μου είχε 
βάλει μέσα κάτι (που αυτός θεωρούσε) τρυφερό ή περιττό’’. Αυτό το είπε ο Μέγας 
Αλέξανδρος για τον παιδαγωγό του Λεωνίδα, θείο της μητέρας του Ολυμπιάδας, που 
ήταν ιδιαίτερα αυστηρός.  
''τούτων μηδενὸς δεῖσθαι· βελτίονας γὰρ ὀψοποιοὺς ἔχειν ὑπὸ τοῦ 
παιδαγωγοῦ Λεωνίδου δεδομένους αὐτῷ, πρὸς μὲν τὸ ἄριστον νυκτοπορίαν, 
πρὸς δὲ τὸ δεῖπνον ὀλιγαριστίαν''. (Πλούτ., ''Αλέξανδρος, 22')'. ‘’Δεν χρειάζεται 
κανέναν από αυτούς. Διότι έχει καλλίτερους μαγείρους, που του έχουν δοθεί από τον 
παιδαγωγό του τον Λεωνίδα, για το πρωινό φαγητό το βάδισμα τη νύκτα και για το 
δείπνο λίγο φαγητό το πρωί‘’. Αυτό είπε ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν η πρώην 
βασίλισσα της Καρίας Άδα, την οποία αυτός εγκατέστησε πάλι στον θρόνο της και η 
οποία τον υιοθέτησε, του έστελνε κάθε μέρα πολλά φαγητά και γλυκίσματα και στο 
τέλος εκείνους που εθεωρούντο ως οι καλλίτεροι μάγειροι και αρτοποιοί.  
''Οὐδέν, ἤ ξῦραι τά γένεια τῶν Μακεδόνων''. ''Τίποτε, εκτός από το να ξυρίσετε τα 
γένεια των Μακεδόνων''. Αυτό απήντησε ο Μέγας Αλέξανδρος στους στρατηγούς 
του, όταν είχαν ετοιμασθεί τα πάντα για τη μάχη, και εκείνοι τον ερώτησαν, ''Μή τι 
πρός τούτοις ἕτερον'', ''Μήπως εκτός από ότι είχαν κάνει υπήρχε κάτι ακόμη''. 
Όταν ο Παρμενίων απόρησε ο Μέγας Αλέξανδρος του είπε : ''Οὐκ οἶδας ὅτι 
βελτίων οὐκ ἔστιν ἐν μάχῃ λαβή πώγωνος''; ''Δεν ξέρεις ότι στη μάχη η γενειάδα 
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είναι το καταλληλότερο σημείο για να σε πιάσει ο εχθρός''; (Πλούτ., ‘’Βασιλέων 
Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 10’’. Επίσης Πολύαινος, ''Στρατηγήματα, 
Δ΄. Αλέξανδρος, 2'').  
''περιφέρειν ἐκέλευε τὰ ἱερεῖα καὶ δεικνύειν τοῖς στρατιώταις, ἵνα μὴ μόνον 
ἀκούοντες, ἀλλά καὶ ὁρῶντες ἀγαθάς ἔχοιεν περί τοῦ κινδύνου τὰς ἐλπίδας''. 
(Πολύαινος, ''Στρατηγήματα, Δ΄. Αλέξανδρος, 14''). ''(Ο Αλέξανδρος) διέταζε τους 
μάντεις να περιφέρουν τα ιερά σφάγια και να τα επιδεικνύουν στους στρατιώτες, έτσι 
ώστε όχι μόνον ακούοντας αλλά και βλέποντας να έχουν αγαθές ελπίδες για τη 
μάχη''. 
"Ἀπεστάλκαμέν σοι λιβανωτὸν ἄφθονον καὶ σμύρναν, ὅπως παύσῃ πρὸς τοὺς 
θεοὺς μικρολογούμενος". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 25’’). ‘’Σού έχουμε αποστείλει 
άφθονο λιβάνι (ήταν πεντακόσια τάλαντα) και σμύρνα (ήταν εκατό τάλαντα), για να 
σταματήσεις να φέρεσαι με μικροπρέπεια στους θεούς’’. Αυτά τα έγραψε ο Μέγας 
Αλέξανδρος σε επιστολή του προς τον παιδαγωγό του τον Λεωνίδα, επειδή κάποτε 
εκείνος του είχε πει να χρησιμοποιεί με φειδώ το θυμίαμα που έριξε στη θυσία. Ο 
Αλέξανδρος είχε ρίξει δύο χούφτες και ο Λεωνίδας του είχε πει: "Ὃταν τῆς 
ἀρωματοφόρου κρατήσῃς Ἀλέξανδρε, πλουσίως οὕτως ἐπιθυμιάσεις· νῦν δὲ 
φειδομένως χρῶ τοῖς παροῦσι". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 25’’). ‘’Αλέξανδρε, όταν 
κυριαρχήσεις στον τόπο που παράγει θυμιάματα τότε να προσφέρεις τόσο πολύ 
θυμίαμα. Τώρα χρησιμοποίησε αυτό που υπάρχει με φειδώ’’. Ο Πλούταρχος στο 
βιβλίο του ''Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 4'', γράφει ότι ο 
Αλέξανδρος αναφέρει στον Λεωνίδα, επί πλέον: ''και να γνωρίζεις ότι κυριαρχούμε 
και στη χώρα που παράγει τα αρώματα'', ''εἰδώς ὅτι καί τῆς ἀρωματοφόρου 
κρατοῦμεν''. Ο Λεωνίδας, βεβαίως, ακολουθούσε την προτροπή του Λυκούργου 
προς τους Σπαρτιάτες. Ο Λυκούργος στη Σπάρτη όρισε ώστε οι θυσίες να είναι πολύ 
λιτές, για να μπορούν πάντοτε να προσφέρουν τιμές στους θεούς αμέσως και 
εύκολα από όσα διέθεταν. (Πλούτ., ‘’Λυκούργος, 19’’). (Ο Nicholas G. L. Hammond 
στο βιβλίο του ''The Genious of Alexander the Great'' αναφέρει ότι το θυμίαμα που 
έστειλε ο Μέγας Αλέξανδρος στον Λεωνίδα από την Αίγυπτο ήταν 16 τόννοι). (Το 
τάλαντο ανωτέρω ήταν και μονάς βάρους, ίση με 26 κιλά περίπου).  
''ἠρώτα τοὺς φίλους, ὅ τι δοκοίη μάλιστα τῶν ἀξίων σπουδῆς εἰς αὐτὸ 
καταθέσθαι''. ''Ρωτούσε τους φίλους του τι θεωρούσαν ότι άξιζε περισσότερο να 
βάλει μέσα''. Αυτό ρώτησε ο Μέγας Αλέξανδρος τους φίλους του όταν του έφεραν 
ένα πολυτελέστατο κιβώτιο. Και καθώς πολλοί έλεγαν πολλά είπε: ''αὐτὸς τὴν 
Ἰλιάδα φρουρήσειν ἐνταῦθα καταθέμενος''. ''Ότι μέσα σ' αυτό θα φυλάξει την 
Ιλιάδα''. (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 26’’). 
''Ὅμηρος ἦν ἄρα τά τ’ ἄλλα θαυμαστὸς καὶ σοφώτατος ἀρχιτέκτων’’. (Πλούτ., 
''Αλέξανδρος, 26''). ''Ο Όμηρος ήταν ασφαλώς αξιοθαύμαστος και στα άλλα και 
σοφώτατος αρχιτέκτων’’. Αυτό είπε ο Αλέξανδρος όταν είδε τον προικισμένο τόπο 
του Κανωβικού κόλπου, τον ισθμό που χώριζε τη μεγάλη λίμνη (Μαρίαν) και τη 
θάλασσα που τελείωνε στο μεγάλο λιμάνι και τη νήσο Φάρο, δεδομένου ότι ο 
Όμηρος αναφέρει τη νήσο Φάρο. (''Οδύσσεια, δ 354-5''). Εκεί ο Αλέξανδρος διέταξε 
να κτισθεί και κτίσθηκε η Αλεξάνδρεια. Αμέσως τότε μάλιστα, ο Μέγας Αλέξανδρος, 
‘’ἐκέλευσε διαγράψαι τὸ σχῆμα τῆς πόλεως τῷ τόπῳ συναρμόττοντας''. ‘’Έδωσε 
εντολή να χαράξουν το σχέδιο της πόλης, προσαρμόζοντάς το στην περιοχή''.  
''αὐτὸς δ’ Ἀλέξανδρος ἐν ἐπιστολῇ πρὸς τὴν μητέρα φησὶ γεγονέναι τινὰς αὐτῷ 
μαντείας ἀπορρήτους, ἃς αὐτὸς ἐπανελθὼν φράσει πρὸς μόνην ἐκείνην''. 
(Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 27''). ''Ο ίδιος όμως ο Μέγας Αλέξανδρος σε επιστολή προς 
τη μητέρα του λέει ότι του δόθηκαν κάποιοι απόρρητοι χρησμοί, που αυτός θα τους 
κοινοποιήσει στην επιστροφή του μόνο σ’ αυτήν''.  
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"Ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ὑμῖν ἐλευθέραν πόλιν ἔδωκα καὶ ἔνδοξον· ἔχετε δ’ αὐτὴν 
λαβόντες παρὰ τοῦ τότε κυρίου καὶ πατρὸς ἐμοῦ προσαγορευομένου'', 
(Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 28’’). ‘’Εγώ δεν θα σάς παρέδιδα πόλη ελεύθερη και ένδοξη. 
Όμως την έχετε διότι την πήρατε από τον τότε άρχοντα και ονομαζόμενο πατέρα 
μου’’. Αυτά τα έγραψε ο Μέγας Αλέξανδρος σε επιστολή του προς τους Αθηναίους, 
λέγοντάς τους ότι έχουν τη Σάμο επειδή τους την έδωσε, την έλαβαν, από τον 
πατέρα του τον Φίλιππο. Μετά τη μάχη της Χαιρωνείας, ο νικητής Φίλιππος άφησε 
στους Αθηναίους τις νήσους Ίμβρο, Λήμνο, Σκύρο, Δήλο και Σάμο. Επιπλέον τους 
παρεχώρησε και τον Ωρωπό τον οποίο αφήρεσε από τους Θηβαίους. Τη Σάμο την 
είχε καταλάβει ο Αθηναίος στρατηγός Τιμόθεος το 366/5 π.Χ., ο οποίος εξεδίωξε 
τους κατοίκους της και εγκατέστησε Αθηναίους κληρούχους. Σαράντα τρία έτη μετά, 
το 322 π.Χ., ο στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου Περδίκκας αποκατέστησε τους 
Σαμίους στην πόλη και την χώρα τους. ‘’ὀ δὲ Περδίκκας ἀποκαταστήσας τοῖς Σαμίοις 
τήν τε πόλιν καὶ χώραν κατήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν πατρίδα, πεφευγότας ἔτη τρισὶ 
πλείω τῶν τεσσαράκοντα’’. (‘’Διόδωρος, 18.18. 9’’).  
‘’Ταῦτα μέν, ὦ Παρμενίων, γιγνώσκω. Αἰσχύνομαι δέ, εἰ τὸν μὲν Ἑλλήσποντον 
διέβην εὐπετῶς, τοῦτο δέ, σμικρὸν ῥεῦμα, -οὕτω τῷ ὀνόματι τὸν Γράνικον 
ἐκφαυλίσας, -εἴρξει ἡμᾶς τὸ μὴ οὐ διαβῆναι ὡς ἔχομεν. Καὶ τοῦτο οὔτε πρὸς 
Μακεδόνων τῆς δόξης οὔτε πρὸς τῆς ἐμῆς ἐς τοὺς κινδύνους ὀξύτητος 
ποιοῦμαι. Ἀναθαῤῥήσειν τε δοκῶ τοὺς Πέρσας <ὡς> ἀξιομάχους Μακεδόσιν 
ὄντας, ὅτι οὐδὲν ἄξιον τοῦ σφῶν δέους ἐν τῷ παραυτίκα ἔπαθον’’. (Αρριανός, 
‘’Αλεξ. Ανάβ., Α΄.13.6’’). ’’Αυτά μεν, Παρμενίων τα γνωρίζω. Ντρέπομαι όμως, εάν 
ενώ πέρασα τον Ελλήσποντο, θα μάς εμποδίσει να διαβούμε χωρίς αναβολή το 
μικρό τούτο ρεύμα - αφού έτσι με αυτό το όνομα εξευτέλισε τον Γρανικό. Και νομίζω 
ότι αυτό δεν αρμόζει ούτε στη δόξα των Μακεδόνων, ούτε στη δική μου ορμητικότητα 
στους κινδύνους. Και θεωρώ ότι θα πάρουν θάρρος οι Πέρσαι και θα νομίσουν ότι 
είναι ικανοί να μάχονται έναντι των Μακεδόνων, επειδή δεν θα πάθουν αμέσως 
κάποιο κακό, που θα δικαιολογούσε τον φόβο που έχουν από εμάς’’. Αυτή ήταν η 
απάντηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον στρατηγό Παρμενίωνα, λίγο πριν τη μάχη 
στον Γρανικό ποταμό, την Άνοιξη του 334 π.Χ., όταν ο Παρμενίων του πρότεινε, 
αφού στρατοπεδεύσουν, να επιτεθούν την επομένη το πρωί και του εξηγούσε τις 
δυσκολίες της άμεσης επίθεσης και της διάβασης του ποταμού. Η πρόταση την 
οποία έκανε ο Παρμενίων ήταν η εξής:  
‘’Ἐμοὶ δοκεῖ, βασιλεῦ, ἀγαθὸν εἶναι ἐν τῷ παρόντι καταστρατοπεδεῦσαι ἐπὶ 
τοῦ ποταμοῦ τῇ ὄχθῃ ὡς ἔχομεν. Τοὺς γὰρ πολεμίους οὐ δοκῶ τολμήσειν πολὺ 
τῷ πεζῷ λειπομένους πλησίον ἡμῶν αὐλισθῆναι, καὶ ταύτῃ παρέξειν ἕωθεν εὐπετῶς 
τῷ στρατῷ διαβαλεῖν τὸν πόρον. Ὑποφθάσομεν γὰρ αὐτοὶ περάσαντες πρὶν 
ἐκείνους ἐς τάξιν καθίσασθαι. Νῦν δὲ οὐκ ἀκινδύνως μοι δοκοῦμεν ἐπιχειρήσειν τῷ 
ἔργῳ, ὅτι οὐχ οἷόν τε ἐν μετώπῳ διὰ τοῦ ποταμοῦ ἄγειν τὸν στρατόν. Πολλὰ μὲν γὰρ 
αὐτοῦ ὁρᾶται βαθέα, αἱ δὲ ὄχθαι αὗται ὁρᾷς ὅτι ὑπερύψηλοι καὶ κρημνώδεις εἰσὶν αἳ 
αὐτῶν. Ἀτάκτως τε οὖν καὶ κατὰ κέρας, ἧπερ ἀσθενέστατον, ἐκβαίνουσιν 
ἐπικείσονται ἐς φάλαγγα ξυντεταγμένοι τῶν πολεμίων οἱ ἱππεῖς. Καὶ τὸ πρῶτον 
σφάλμα ἔς τε τὰ παρόντα χαλεπὸν καὶ ἐς τὴν ὑπὲρ παντὸς τοῦ πολέμου κρίσιν 
σφαλερόν’’. (Αρριανός, ‘’Αλεξ. Ανάβ., Α΄.13.3-5’’). ‘’Εγώ βασιλιά, νομίζω ότι στην 
παρούσα περίσταση είναι καλό να στρατοπεδεύσουμε κοντά στην όχθη του 
ποταμού, όπως είμαστε. Διότι νομίζω ότι οι εχθροί δεν θα τολμήσουν, επειδή στο 
πεζικό είναι πολύ κατώτεροι από εμάς, να διανυκτερεύσουν κοντά μας και γι’ αυτό 
θα είναι δυνατόν στον στρατό μας να διαβεί αύριο το πρωί εύκολα τον ποταμό. Διότι 
εμείς θα προλάβουμε να τον περάσουμε πριν εκείνοι παραταχθούν.Τώρα όμως έχω 
την ιδέα ότι με κίνδυνο θα επιχειρήσουμε την διάβαση, δεν είναι δυνατόν να 
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οδηγήσουμε τον στρατό δια μέσου του ποταμού κατά μέτωπο, διότι πολλά μέρη του 
ποταμού είναι βαθιά. Αυτές δε οι όχθεις, βλέπεις, ότι είναι πάρα πολύ υψηλές και 
μερικές από αυτές είναι και απόκρημνες. Εάν λοιπόν εμείς εξέλθομε (από τον 
ποταμό) και χωρίς τάξη και με μακρά σειρά, οπότε η παράταξή μας θα είναι πολύ 
ασθενής, θα επιτεθούν εναντίον μας οι ιππείς των εχθρών συντεταγμένοι κατά 
μέτωπο και το πρώτο ατύχημα και ως προς τις παρούσες περιστάσεις θα είναι 
επιζήμιο και επικίνδυνο για την έκβαση όλου του αγώνα’’. (Ο Παρμενίων δεν 
εισακούσθηκε στον Γρανικό. Εισακούσθηκε όμως στα Γαυγάμηλα, όπου επρότεινε 
να μην επιτεθούν αμέσως, την πρώτη νύκτα, εναντίον του Δαρείου, λόγω αγνοίας 
του χώρου, τοποθέτησης πιθανών εμποδίων, τριβόλων και άλλων κτλ.). 
''παρεκάλει τοὺς Μακεδόνας ἀφθόνως δειπνεῖν καὶ πάντα φέρειν εἰς μέσον, ὡς 
αὔριον δειπνήσοντας τὰ τῶν πολεμίων’’. (Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και 
Στρατηγών, Αλέξανδρος, 5’’). ‘’Προέτρεπε (ο Αλέξανδρος) τους Μακεδόνες να 
δειπνήσουν πλουσίως και να βγάλουν όλα όσα είχαν, διότι την επομένη θα 
δειπνούσαν με αυτά που θα έπαιρναν από τους εχθρούς’’. Αυτό είπε ο Μέγας 
Αλέξανδρος στους στρατιώτες του πριν τη μάχη του Γρανικού. 
‘’παρασκευάζεται νῦν ὅτε χρῆσθαι δεῖ τοῖς ὅπλοις’’. (Πλούτ., ‘’Βασιλέων 
Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 13’’). ‘’ετοιμάζεται τώρα που πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τα όπλα του’’. Καθώς το στράτευμα του Αλεξάνδρου παρατασσόταν 
για μάχη, κάποιος στρατιώτης του ακόνιζε το δόρυ του. Βλέποντάς τον ο Μέγας 
Αλέξανδρος τον έδιωξε από την φάλαγγα ως άχρηστο, λέγοντας το ανωτέρω. 
''πάντων μὲν ὄντα κοινὸν ἀνθρώπων πατέρα τὸν θεόν, ἰδίους δὲ ποιούμενον 
ἑαυτοῦ τοὺς ἀρίστους''. (Πλούτ., ''Αλέξανδρος, 27''). ‘’Ο θεός είναι κοινός πατέρας 
όλων των ανθρώπων, αλλά τους αρίστους τους θεωρεί ιδιαιτέρως δικούς του’’. Αυτό 
είπε ο Μέγας Αλέξανδρος και με φιλοσοφική προσέγγιση, μετά τη συνομιλία του με 
τον ιερέα του Άμμωνος Διός και με τον φιλόσοφο Ψάμμωνα στην Αίγυπτο.  
"Τοῦτο μὲν ὦ φίλοι τὸ ῥέον αἷμα καὶ οὐκ ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι 
θεοῖσιν". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 28’’, ‘’Περί της Αλεξάνδρου Αρετής, 9’’). ‘’Αυτό που 
ρέει φίλοι είναι αίμα και όχι ιχώρ, το οποίο ρέει (στις φλέβες) των μακαρίων θεών’’. 
Αυτό το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος χαμογελώντας μάλιστα στους κόλακες, όταν 
τραυματίσθηκε στον αστράγαλο, στα Ασσάκανα των Ινδιών, από βέλος και είχε 
αιμοραγία. Αυτό το οποίο είπε ο Μέγας Αλέξανδρος αναφέρεται στην Ιλιάδα, 
(Ε΄.339-340), ''ῥέε δ᾽ ἄμβροτον αἷμα θεοῖο ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι 
θεοῖσιν·'', και ελέχθη όταν ο Διομήδης, υιός του Τυδέος, τραυμάτισε ελαφρά τη θεά 
Αφροδίτη, η οποία εμάχετο με την πλευρά των Τρώων. Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι ο 
Μέγας Αλέξανδρος ήξερε την Ιλιάδα απ’ έξω, για να απαγγέλλει στίχους της. Οι 
άνθρωποι αυτοί (οι κόλακες, αλλά μάλλον οι κόρακες), περιτριγυρίζουν τους 
βασιλείς, όχι για να τους δώσουν τις καλλίτερες συμβουλές αλλά για να αποκομίσουν 
δικά τους οφέλη και τελικώς τους σπρώχνουν στο κακό, όπως αναφέρει ο Αρριανός. 
‘’καὶ τοὺς πρὸς ἡδονήν, οὐκ ἐπὶ τῷ βελτίστῳ, τοῖς βασιλεῦσι ξυνόντας τε καὶ ἐπὶ 
κακῷ ξυνεσομένους’’. (‘’Αλεξ. Ανάβ., Ζ΄.29.1’’).  
‘’Ἐβουλόμην ἄν μᾶλλον ἀπολωλεκέναι μέρος τῆς βασιλείας ἢ Θετταλὸν 
ἐπιδεῖν ἡττημένον’’. (Πλούτ., ‘’Περί της Αλεξάνδρου Αρετής, 2’’). ‘’Θα ήθελα, 
καλλίτερα, να έχω χάσει ένα μέρος από το βασίλειό μου, παρά να δω τον Θεσσαλό 
ηττημένο’’. Αυτό το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν σε αγώνα των τραγωδών 
Αθηνοδώρου και Θεσσαλού, με χορηγούς τους βασιλείς της Κύπρου (ο Νικοκρέων 
της Σαλαμίνος ήταν ο χορηγός του ηθοποιού Θεσσαλού και ο Πασικράτης των 
Σόλων ήταν ο χορηγός του ηθοποιού Αθηνοδώρου) και με κριτές τους ικανότερους 
στρατηγούς, ανακηρύχθηκε νικητής ο Αθηνόδωρος. Αυτός ο ίδιος έκλινε υπέρ του 
Θεσσαλού. Ο Πλούταρχος αναφέρει το γεγονός αυτό και στο βιβλίο του 
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(''Αλέξανδρος, 29''). ''τότε δ’ ὡς ἔοικεν ἀπιὼν ἔφη τοὺς μὲν κριτὰς ἐπαινεῖν, αὐτὸς 
μέντοι μέρος ἂν ἡδέως προέσθαι τῆς βασιλείας ἐπὶ τῷ μὴ Θεσσαλὸν ἰδεῖν 
νενικημένον''. ''Τότε, όπως φαίνεται, φεύγοντας είπε ότι συγχαίρει τους κριτές, αλλά 
ο ίδιος θα έδιδε ευχαρίστως ένα μέρος από το βασίλειό του για να μην δεί τον 
Θεσσαλό να έχει ηττηθεί''.  
‘’ Ἔα δὲ κατὰ χώραν τὸν Ἄθω μένειν· ἀρκεῖ γὰρ ἑνὸς βασιλέως ἐνυβρίσαντος 
εἶναι μνημεῖον· ἐμὲ δ’ ὁ Καύκασος δείξει καὶ τὰ Ἠμωδὰ καὶ Τάναϊς καὶ τὸ 
Κάσπιον πέλαγος· αὗται τῶν ἐμῶν ἔργων εἰκόνες’’. (Πλούτ., ‘’Περί της 
Αλεξάνδρου Αρετής, 2.Ε’’). ‘’Άφησε τον Άθω να μένει στη θέση του. Διότι αρκεί να 
είναι μνημείο ενός βασιλέως (Ξέρξη) που δεν τον σεβάσθηκε. Όσο για μένα, ο 
Καύκασος και τα Ημωδά όρη (δυτικά Ιμαλάϊα) και ο (ποταμός) Τάναϊς και η Κασπία 
θάλασσα, αυτά θα είναι οι εικόνες των έργων μου’’. Αυτό το είπε ο Μέγας 
Αλέξανδρος όταν ο καλλιτέχνης Στασικράτης του πρότεινε να μετατρέψει τον Άθω σε 
εικόνα (ανδριάντα) του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Στράβων αναφέρει ότι την πρόταση 
την έκανε ο Δεινοκράτης. ‘’Μετὰ δὲ τὴν τοῦ νεὼ συντέλειαν, ὅν φησιν εἶναι 
Δεινοκράτους ἔργον (τοῦ δ᾽ αὐτοῦ καὶ τὴν Ἀλεξανδρείας κτίσιν· τὸν δ᾽ αὐτὸν 
ὑποσχέσθαι Ἀλεξάνδρῳ τὸν Ἄθω διασκευάσειν εἰς αὐτόν, ὡσανεὶ ἐκ πρόχου τινὸς 
εἰς φιάλην καταχέοντα σπονδήν, ποιήσοντα πόλεις δύο, τὴν μὲν ἐκ δεξιῶν τοῦ ὄρους 
τὴν δ᾽ ἐν ἀριστερᾶι, ἀπὸ δὲ...’’. (‘’Γεωγραφικά, ΙΔ΄.1.23’’). 
"Οὐ βούλομαι γὰρ φοβερὸς εἶναι τοῖς φίλοις, ὥσπερ σύ με κελεύεις ὁ 
καταφαυλίζων μου τὸ δεῖπνον, ὅτι ταῖς τραπέζαις ἰχθύας ὁρᾷς ἐπικειμένους, 
οὐ σατραπῶν κεφαλάς". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 28’’). ‘’Δεν θέλω να προκαλώ 
φόβο στους φίλους, όπως με προτρέπεις εσύ, που περιφρονείς το δείπνο μου, διότι 
βλέπεις στο τραπέζι να σερβίρονται ψάρια και όχι τα κεφάλια των σατραπών’’. Αυτό 
το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν κάποτε ακούσθηκε μεγάλη βροντή και ο σοφιστής 
Ανάξαρχος που ήταν παρών του είπε: "Μή τι σὺ τοιοῦτον ὁ τοῦ Διός''; ‘’Μήπως 
εσύ (βρόντησες) έτσι, ο υιός του Διός''; Οι κόλακες, αλλά ακριβέστερον και 
αληθέστερον οι κόρακες, μόνον κακό κάνουν στους ηγέτες και γενικώς σε αυτούς 
που συναναστρέφονται. 
"Κἀγὼ νὴ Δία εἰ Παρμενίων". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 29’’). ‘’Και εγώ (το ίδιο θα 
έκανα) μα τον Δία, εάν ήμουν Παρμενίων’’. Αυτή ήταν η απάντηση του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στον στρατηγό Παρμενίωνα, ο οποίος του είπε ότι εάν ο ίδιος ήταν 
Αλέξανδρος, " Ἐγὼ μὲν εἰ Ἀλέξανδρος ἤμην, ἔλαβον ἂν ταῦτα," θα συμφωνούσε 
με τις προτάσεις του βασιλιά των Περσών Δαρείου. Οι προτάσεις αυτές έγιναν 
ενόσω ο Μέγας Αλέξανδρος πολιορκούσε την Τύρο. Πάντως, στον Δία ορκίζεται ο 
Μέγας Αλέξανδρος, τον θεό των Ελλήνων, δεν ορκίζεται σε κάποιον θεό των 
Βαρδαριτών.  

Ο Αρριανός επίσης, αναφέρει τη συνομιλία αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου με 
τον στρατηγό του τον Παρμενίωνα: ‘’Καὶ τούτων ἐν τῷ ξυλλόγῳ τῶν ἑταίρων 
ἀπαγγελθέντων Παρμενίωνα μὲν λέγουσιν Ἀλεξάνδρῳ εἰπεῖν ὅτι αὐτὸς ἂν 
Ἀλέξανδρος ὢν ἐπὶ τούτοις ἠγάπησεν καταλύσας τὸν πόλεμον μηκέτι τὸ πρόσω 
κινδυνεύειν. Ἀλέξανδρον δὲ Παρμενίωνι ἀποκρίνασθαι ὅτι καὶ αὐτὸς ἂν, εἴπερ 
Παρμενίων ἦν, οὕτως ἔπραξεν, ἐπεὶ δὲ Ἀλέξανδρός ἐστιν, ἀποκρινεῖσθαι Δαρείῳ 
ἅπερ δὴ καὶ ἀπεκρίνατο’’. (‘’Αλεξ. Ανάβ., Β΄.25.2’’). 

Ο Διόδωρος επίσης αναφέρει το γεγονός αυτό: ‘’Ὁ δ᾽ Ἀλέξανδρος ὑπολαβὼν 
εἶπεν, κἀγὼ εἰ Παρμενίων ἦν ἔλαβον ἄν. Καθόλου δὲ καὶ ἄλλοις μεγαλοψύχοις 
λόγοις χρησάμενος καὶ τοὺς μὲν λόγους τῶν Περσῶν ἀποδοκιμάσας, προτιμήσας δὲ 
τὴν εὐδοξίαν τῶν προτεινομένων δωρεῶν τοῖς μὲν πρέσβεσιν ἀπόκρισιν ἔδωκεν 
ὡς οὔθ᾽ ὁ κόσμος δυεῖν ἡλίων ὄντων τηρῆσαι δύναιτ᾽ ἂν τὴν ἰδίαν 
διακόσμησίν τε καὶ τάξιν οὔθ᾽ ἡ οἰκουμένη δύο βασιλέων ἐχόντων τὴν 
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ἡγεμονίαν ἀταράχως καὶ ἀστασιάστως διαμένειν ἂν δύναιτο’’. (ΙΖ΄.54.5). ‘’Αλλά 
πήρε τον λόγο ο Αλέξανδρος και είπε: Κι εγώ θα δεχόμουν εάν ήμουν Παρμενίων. 
Στη συνέχεια αφού είπε και άλλα λόγια γεμάτα γενναιοφροσύνη και περηφάνια και 
απέρριψε τα επιχειρήματα των Περσών προτίμησε τη δόξα από τις προσφερόμενες 
δωρεές και αποκρίθηκε στους πρέσβεις πως ούτε ο κόσμος θα μπορούσε να 
διατηρήσει την τάξη και την αρμονία του αν υπήρχαν δύο ήλιοι, ούτε η οικουμένη 
μπορεί να διατηρήσει την ειρήνη και την ηρεμία, όταν δύο βασιλείς έχουν την 
ηγεμονία’’. 
"οὐ κλέπτω τὴν νίκην". (Πλούτ., ''Αλέξανδρος, 31''). ''Δεν κλέπτω την νίκη''. Αυτό 
απήντησε ο Μέγας Αλέξανδρος στον στρατηγό Παρμενίωνα, πριν τη μάχη των 
Γαυγαμήλων, όταν εκείνος βλέποντας τον τεράστιο όγκο του αντίπαλου 
στρατεύματος επρότεινε στον Αλέξανδρο να επιτεθεί την νύκτα (όχι την πρώτη νύκτα 
που συνήντησαν τους Πέρσες), προκειμένου με το σκοτάδι να καλύψει τον τρόμο της 
επικείμενης μάχης. 
"Τί γάρ; οὐκ ἤδη σοι νενικηκέναι δοκοῦμεν, ἀπηλλαγμένοι τοῦ πλανᾶσθαι καὶ 
διώκειν ἐν πολλῇ καὶ κατεφθαρμένῃ φυγομαχοῦντα χώρᾳ Δαρεῖον''; (Πλούτ., 
‘’Αλέξανδρος, 32’’). ‘’Τι λοιπόν; Δεν σου φαίνεται ότι έχουμε ήδη νικήσει, 
απηλλαγμένοι από το να περιπλανιόμαστε και να καταδιώκουμε τον Δαρείο ο οποίος 
φυγομαχεί σε τόσο μεγάλη και ερειπωμένη χώρα''; Αυτή ήταν η απάντηση του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου προς τον στρατηγό Παρμενίωνα, πριν από τη μάχη των 
Γαυγαμήλων, όταν ο Παρμενίων εισήλθε στη σκηνή του Αλεξάνδρου, τον ξύπνησε 
και τον ρώτησε, πώς μπορεί να κοιμάται ως να έχει ήδη νικήσει και όχι ως να 
επίκειται να πολεμήσει στην πιο σπουδαία μάχη. Πριν τη μάχη των Γαυγαμήλων οι 

στρατιώτες του Αλεξάνδρου οι ίδιοι έδιναν θάρρος στον Αλέξανδρο λέγοντας: ''ὦ 

βασιλεῦ, θάρρει καί μή φοβοῦ τό πλῆθος τῶν πολεμίων, αὐτόν γάρ ἡμῶν τόν 
γράσον οὐχ ὑπομενοῦσι''. ''Έχε θάρρος βασιλιά, και μη φοβείσαι το πλήθος των 
εχθρών, διότι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν την τραγίλα που μυρίζουμε''. (Πλούτ., 
‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 12’’). 
''οὐκ σωφρονεῖν αὐτὸν οὐδ’ ἐντὸς εἶναι τῶν λογισμῶν, ἀλλ’ ἐπιλελῆσθαι 
ταραττόμενον, ὅτι νικῶντες μὲν προσκτήσονται καὶ τὰ τῶν πολεμίων, ἡττωμένοις δὲ 
φροντιστέον οὐ χρημάτων οὐδ’ ἀνδραπόδων, ἀλλ’ ὅπως ἀποθανοῦνται καλῶς καὶ 
λαμπρῶς ἀγωνιζόμενοι''. (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 32’’). ''(Ο Αλέξανδρος είπε) ότι είναι 
ασύνετος και παράλογος (ο Παρμενίων) και πάνω στην ταραχή του έχει ξεχάσει ότι, αν 
νικήσουν, θα κάνουν δικά τους και τα πράγματα των εχθρών, ηττημένοι όμως δεν θα 
μπορούν να φροντίσουν ούτε για πράγματα ούτε για δούλους, αλλά πώς θα πεθάνουν 
πολεμώντας γενναίως και λαμπρώς''. Αυτό είπε ο Μέγας Αλέξανδρος κατά τη διάρκεια της 
μάχης των Γαυγαμήλων, όταν ειδοποιήθηκε από τον Παρμενίωνα ότι οι εχθροί είχαν επιτεθεί 
εκεί όπου είχαν τα σκευοφόρα και τις αποσκευές, και ένεκα τούτου ζητούσε βοήθεια. 
Πριν από την πολιορκία της Τύρου ο Μέγας Αλέξανδρος συγκέντρωσε τους εταίρους, τους 
αρχηγούς της στρατιάς, τους ταξιάρχους και τους ιλάρχους, για να τους μιλήσει: ‘’Ὡς δὲ 
ἐξηγγέλθη Ἀλεξάνδρῳ τὰ ἐκ τῆς Τύρου, τοὺς μὲν πρέσβεις πρὸς ὀργὴν ὀπίσω ἀπέπεμψεν, 
αὐτὸς δὲ συναγαγὼν τούς τε ἑταίρους καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς στρατιᾶς καὶ ταξιάρχας καὶ 
ἰλάρχας ἔλεξεν ὧδε’’. (‘’Αλεξ. Ανάβ., Β΄.16.8’’). Ο Μέγας Αλέξανδρος, λοιπόν, ‘’ἔλεξεν ὧδε’’, 
‘’είπε τα εξής’’, σε όλους αυτούς τους αξιωματικούς του: ‘’Ἄνδρες φίλοι καὶ ξύμμαχοι, ἡμῖν 
οὔτε τὴν ἐπ' Αἰγύπτου πορείαν ἀσφαλῆ ὁρῶ θαλασσοκρατούντων Περσῶν, Δαρεῖόν 
τε διώκειν ὑπολειπομένους αὐτήν τε ὀπίσω τὴν τῶν Τυρίων πόλιν ἀμφίβολον καὶ 
Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἐχομένας πρὸς Περσῶν, οὐδὲ τοῦτο ἀσφαλὲς ἔς τε τὰ ἄλλα καὶ 
μάλιστα δὴ ἐς τὰ Ἑλληνικὰ πράγματα, μή ποτε ἄρα ἐπικρατήσαντες αὖθις τῶν ἐπὶ 
θαλάσσῃ χωρίων οἱ Πέρσαι, προχωρησάντων ἡμῶν ξὺν τῇ δυνάμει ὡς ἐπὶ 
Βαβυλῶνά τε καὶ Δαρεῖον, αὐτοὶ ξὺν πλείονι στόλῳ μεταγάγοιεν τὸν πόλεμον ἐς τὴν 
Ἑλλάδα, Λακεδαιμονίων μὲν ἐκ τοῦ εὐθέος ἡμῖν πολεμούντων, τῆς δὲ Ἀθηναίων 
πόλεως φόβῳ μᾶλλόν τι ἢ εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ἡμᾶς πρὸς τὸ παρὸν κατεχομένης. 
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Ἐξαιρεθείσης δὲ Τύρου ἥ τε Φοινίκη ἔχοιτο ἂν πᾶσα καὶ τὸ ναυτικὸν ὅπερ πλεῖστόν τε 
καὶ κράτιστον τοῦ Περσικοῦ, τὸ Φοινίκων, παρ' ἡμᾶς μεταχωρήσειν εἰκός. Οὐ γὰρ 
ἀνέξονται οὔτε οἱ ἐρέται οὔθ' οἱ ἐπιβάται Φοίνικες ἐχομένων σφίσι τῶν πόλεων αὐτοὶ 
ὑπὲρ ἄλλων πλέοντες κινδυνεύειν. Κύπρος δὲ ἐπὶ τῷδε ἢ οὐ χαλεπῶς ἡμῖν 
προσχωρήσει ἢ ἐξ ἐπίπλου εὐμαρῶς ληφθήσεται. Καὶ ταῖς τε ἐκ Μακεδονίας ναυσὶ 
καὶ ταῖς Φοινίσσαις πλεόντων ἡμῶν τὴν θάλασσαν καὶ Κύπρου ἅμα προσγενομένης 
θαλασσοκρατοῖμέν τε ἂν βεβαίως καὶ ὁ ἐς Αἴγυπτον στόλος εὐμαρῶς ἡμῖν ἐν ταὐτῷ 
γίγνεται. Αἴγυπτον δὲ παραστησαμένοις ὑπέρ τε τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς οἰκείας οὐδὲν 
ἔτι ὕποπτον ὑπολείπεται, τόν τε ἐπὶ Βαβυλῶνος στόλον μετὰ τοῦ ἐς τὰ οἴκοι 
ἀσφαλοῦς καὶ ξὺν μείζονι ἅμα ἀξιώσει ποιησόμεθα ἀποτετμημένοι τήν τε θάλασσαν 
Περσῶν ξύμπασαν καὶ τὴν ἐπὶ τάδε τοῦ Εὐφράτου γῆν’’. (‘’Αλεξ. Ανάβ., Β΄.17’’). 

 Η ομιλία αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στους αξιωματικούς του, 
καταγεγραμμένη βεβαίως από τον Πτολεμαίο και τον Αριστόβουλο, ή και τις 
βασίλειες εφημερίδες, όπως μάς την παραδίδει ο Αρριανός, φαίνεται σε κάποιον ότι 
δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα; Ποιος μπορεί είναι τόσο τυφλός και τόσον ανόητος, 
ώστε να πιστεύει ότι αυτά τα οποία λέει ο Μέγας Αλέξανδρος στους αξιωματικούς 
του δεν είναι Ελληνικά, αλλά ότι είναι Βαρδαρίτικα Βουλγαροσερβικά; Βλέπει 
κάποιος έστω και μία Βουλγαροσερβική λέξη; Οι όποιοι πανανόητοι και πανύβλακες 
Σκοπιανοί προπαγανδιστές και τα όποια βρωμερά, πανανόητα, ανιστόρητα, 
αντιιστόρητα, αναίσχυντα και προδοτικά τσιράκια τους, ας προσέξουν, διότι θα τους 
ζητήσω, πέραν της μετάφρασης, να μού κάνουν και Γραμματική και Συντακτική 
αναγνώριση των λέξεων.  

Πριν από τη μάχη των Γαυγαμήλων, (331 π.Χ.), όπως γράφει ο Πλούταρχος, 
ο Μέγας Αλέξανδρος συνομίλησε επί πολύ με τους Θεσσαλούς και με τους άλλους 
Έλληνες της στρατιάς του: ‘’Τότε δὲ τοῖς Θετταλοῖς πλεῖστα διαλεχθεὶς καὶ τοῖς 
ἄλλοις Ἕλλησιν, ὡς ἐπέρρωσαν αὐτὸν βοῶντες ἄγειν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους, τὸ 
ξυστὸν εἰς τὴν ἀριστερὰν μεταλαβών, τῇ δεξιᾷ παρεκάλει τοὺς θεούς, ὡς 
Καλλισθένης φησίν, ἐπευχόμενος, εἴπερ ὄντως Διόθεν ἐστὶ γεγονώς, ἀμῦναι 
καὶ συνεπιρρῶσαι τοὺς Ἕλληνας’’. (‘’Αλέξανδρος, 33’’). ‘’Τότε, αφού είπε πολλά 
με τους Θεσσαλούς και τους άλλους Έλληνες, καθώς ενθάρρυναν αυτόν 
φωνάζοντας να τους οδηγήσει εναντίον των βαρβάρων, αφού πήρε στο αριστερό 
του χέρι το ακόντιο, με το δεξί χέρι παρακαλούσε τους θεούς, όπως γράφει ο 
Καλλισθένης, προσευχόμενος, αν όντως είχε γεννηθεί από τον Δία, να 
βοηθήσουν (οι θεοί) και να ενισχύσουν τους Έλληνες’’.  
‘’ἀγαθά ἀγγέλλετε· νικᾶν γὰρ ἀνδρῶν οὐ φεύγειν παρεσκευασμένων ἀκούω 
διαλογισμούς’’. (Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 
12’’). ‘’Καλά νέα μού αναγγέλλετε, διότι μαθαίνω τις σκέψεις ανδρών 
προετοιμασμένων να νικήσουν και όχι να υποχωρήσουν’’. Αυτό το είπε ο Μέγας 
Αλέξανδρος πριν τη μάχη των Γαυγαμήλων, όταν οι φίλοι του κατηγόρησαν τους 
στρατιώτες, ότι συζητούσαν μεταξύ τους στις σκηνές και έκαναν συμφωνία να μη 
δώσουν στο βασιλικό ταμείο καθόλου λάφυρα, αλλά να τα καρπωθούν όλα οι ίδιοι.  
"πότερόν σε διὰ τὴν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας στρατείαν κείμενον παρέλθωμεν, ἢ διὰ 
τὴν ἄλλην μεγαλοφροσύνην καὶ ἀρετὴν ἐγείρωμεν''; (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 37’’). 
''Τι από τα δύο, να σε προσπεράσουμε γκρεμισμένο λόγω της εκστρατείας σου 
εναντίον των Ελλήνων ή να σε στήσουμε πάλι λόγω της μεγαλοφροσύνης και της 
αρετής σου''; Ο Μέγας Αλέξανδρος στα Σούσα, παρατηρώντας έναν μεγάλο 
ανδριάντα του Ξέρξη να έχει σχεδόν ανατραπεί από πλήθος ανθρώπων, που 
συνωστίζονταν στα ανάκτορα, σταμάτησε και σαν να ομιλούσε σε ζωντανό είπε το 
ανωτέρω. Τα λόγια του Μεγάλου Αλεξάνδρου ασφαλώς και βεβαίως είναι Ελληνικά. 
Επιπλέον, για όλους τους Έλληνες ομιλεί και νοιάζεται ο Μέγας Αλέξανδρος, 
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αναφερόμενος στην εκστρατεία του Ξέρξου εναντίον της Ελλάδος, και για όσα κακά 
υπέφεραν εξ αιτίας αυτής.  
’ἀλλ’ ἐγώ τὰς ἐμάς πράξεις μετά τῆς ἡγεμονίας ἑνός οὐ νομίζω ῥήματος 
ἀνταξίας εἶναι τοῦ Ἡρακλέους’’. (Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, 
Αλέξανδρος, 27’’). ‘’Αντιθέτως, νομίζω ότι οι πράξεις μου μαζί με την ηγεμονία μου 
δεν αξίζουν όσο μία λέξη του Ηρακλέους‘’. Αυτό το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν 
κάποιοι φίλοι του, μετά την κατάληψη-άλωση ενός βράχου-φρουρίου (προφανώς της 
Αόρνου Πέτρας, σημερινό Pir Sar των Ιμαλαΐων, στη βόρειο Ινδία), του έλεγαν 
κολακεύοντάς τον ότι ξεπέρασε τον Ηρακλή. 
 ‘’Κρατερός μὲν γάρ φιλοβασιλεύς ἐστιν, Ἡφαιστίων δὲ φιλαλέξανδρος‘’. 
(Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 29’’). ‘’Διότι ο 
Κρατερός αγαπά τον βασιλιά, ενώ ο Ηφαιστίων τον Αλέξανδρο‘’. Αυτό το είπε ο 
Μέγας Αλέξανδρος δεδομένου ότι από όλους τους φίλους του, τιμούσε περισσότερο 
τον Κρατερό, αλλά, αγαπούσε περισσότερο τον Ηφαιστίωνα. (Αναλυτικότερα 
σχετικώς με αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, αναφέρονται στο βιβλίο του Πλουτάρχου 
''Αλέξανδρος, 47''. ''καὶ ὅλως τὸν μὲν ἐφίλει μάλιστα, τὸν δ’ ἐτίμα, νομίζων καὶ λέγων 
ἀεί, τὸν μὲν Ἡφαιστίωνα φιλαλέξανδρον εἶναι, τὸν δὲ Κρατερὸν φιλοβασιλέα''. 
''Και γενικώς τον μεν (Ηφαιστίωνα) τον αγαπούσε εξαιρετικά, τον δε (Κρατερό) τον 
τιμούσε, λέγοντας πάντοτε ότι ο Ηφαιστίων αγαπούσε τον Αλέξανδρο και ο 
Κρατερός τον βασιλιά''. 
‘’ἐμοί μὲν γάρ μόλις ὁ Δαρείου πλοῦτος εἰς τοὺς φίλους ἢρκεσεν‘’. (Πλούτ., 
‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 30’’). ‘’Διότι σε εμένα τα 
πλούτη του Δαρείου μόλις που έφθασαν για τους φίλους μου‘’. Αυτό το είπε ο Μέγας 
Αλέξανδρος όταν έστειλε στον φιλόσοφο Ξενοκράτη πενήντα (50) τάλαντα τα οποία 
όμως εκείνος δεν δέχθηκε, λέγοντας ότι δεν τα χρειάζεται. Τότε ο Αλέξανδρος 
ρώτησε, ‘’εἰ μηδέ φίλον ἒχει Ξενοκράτης’’, ‘’εάν ο Ξενοκράτης δεν έχει κανέναν 
φίλο’’.  
‘’βασιλικόν ἐστίν εὖ ποιοῦντα κακώς ἀκούειν’’. (Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα 
και Στρατηγών, Αλέξανδρος, 32’’). ‘’Είναι βασιλικό να κακολογείσαι επειδή 
προσφέρεις ευεργεσίες’’. Αυτό το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν πληροφορήθηκε 
ότι κάποιος τον κακολογεί. (Αναλυτικότερα σχετικώς με αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, 
στο βιβλίο του Πλουτάρχου ''Αλέξανδρος, 41''. ''ὁ δὲ καὶ πάνυ πρᾴως ἐν ἀρχῇ πρὸς 
ταῦτα διέκειτο, φάσκων βασιλικὸν εἶναι τὸ κακῶς ἀκούειν εὖ ποιοῦντα. καίτοι τὰ 
μὲν μικρότατα τῶν γενομένων τοῖς συνήθεσι παρ’ αὐτοῦ σημεῖα μεγάλης ὑπῆρχεν 
εὐνοίας καὶ τιμῆς''). 
‘’μέγαν ὁρῶ μοι τὸν ἐπιτάφιον ἐσόμενον’’. (Πλούτ., ‘’Βασιλέων Αποφθέγματα και 
Στρατηγών, Αλέξανδρος, 33’’). ‘’Βλέπω ότι η ταφή μου θα είναι σπουδαία‘’. Αυτό το 
είπε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν λίγο πριν πεθάνει έστρεψε το βλέμμα του στους 
εταίρους και κατάλαβε τις φιλοδοξίες τους, γνωρίζοντας βεβαίως και την αξία τους . 
"Ἡμᾶς μὲν ὦ Εὐρύλοχε συνερῶντας ἔχεις· ὅρα δ’ ὅπως πείθωμεν ἢ λόγοις ἢ 
δώροις τὴν Τελεσίππαν, ἐπειδήπερ ἐξ ἐλευθέρων ἐστί". (Πλούτ., ‘’Αλέξανδρος, 
41’’, και ‘’Περί της Αλεξάνδρου Αρετής, 7δ’’). ‘’Θα έχεις και εμάς Ευρύλοχε βοηθούς 
στον έρωτά σου. Κοίταξε όμως πώς θα πείσουμε την Τελεσίππα με λόγια ή με 
δώρα, διότι είναι μία από τις ελεύθερες’’. Αυτό το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος στον 
στρατιώτη του τον Ευρύλοχο από τις Αιγές, ο οποίος ήταν ερωτευμένος με την 
Τελεσίππα, μία από τις ελεύθερες εταίρες. Ο Ευρύλοχος ένεκα του έρωτά του για 
την Τελεσίππα γράφτηκε στον κατάλογο των ασθενών, οι οποίοι θα γύριζαν στην 
πατρίδα, ενώ απεδείχθη αμέσως ότι δεν είχε τίποτε. Ήθελε να την συνοδεύσει μέχρι 
τη θάλασσα, διότι εκείνη έφευγε. 
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‘’Συνέβη δέ μοι καὶ αὐτῷ ἐγχειριδίῳ πληγῆναι εἰς τὸν μηρόν· ἀλλ' οὐδὲν 
ἄτοπον οὔτε παραχρῆμα οὔθ' ὕστερον ἐκ τῆς πληγῆς ἀπήντησεν’’. (Πλούτ., 
‘’Περί της Αλεξάνδρου Αρετής, 9γ’’). ‘’Έτυχε να τραυματιστώ κι εγώ με μαχαίρι στον 
μηρό. Το τραύμα όμως δεν είχε καμμία συνέπεια, ούτε αμέσως ούτε αργότερα’’. 
Αυτό έγραψε ο Μέγας Αλέξανδρος στον Αντίπατρο σχετικώς με τη σύγκρουση με 
τον Δαρείο στην Ισσό όπου τραυματίσθηκε στον μηρό. ‘’ἐν Ἰσσῷ ξίφει τὸν μηρόν, ὡς 
Χάρης φησίν, ὑπὸ Δαρείου τοῦ βασιλέως εἰς χεῖρας αὐτῷ συνδραμόντος· αὐτὸς δ' 
Ἀλέξανδρος ἁπλῶς γράφων καὶ μετὰ πάσης ἀληθείας πρὸς Ἀντίπατρο ‘’Συνέβη δέ 
μοι’’φησί ‘‘καὶ αὐτῷ....’’. 
''Θαυμάσαι δ’ αὐτὸν ἔστιν, ὅτι καὶ μέχρι τοιούτων ἐπιστολῶν τοῖς φίλοις 
ἐσχόλαζεν· οἷα γράφει παῖδα Σελεύκου εἰς Κιλικίαν ἀποδεδρακότα κελεύων 
ἀναζητῆσαι, καὶ Πευκέσταν ἐπαινῶν ὅτι Νίκωνα Κρατεροῦ δοῦλον συνέλαβε, 
καὶ Μεγαβύζῳ περὶ τοῦ θεράποντος τοῦ ἐν τῷ ἱερῷ καθεζομένου, κελεύων 
αὐτὸν ἂν δύνηται συλλαβεῖν ἔξω τοῦ ἱεροῦ προκαλεσάμενον, ἐν δὲ τῷ ἱερῷ μὴ 
προσάπτεσθαι''. (Πλ. ''Αλέξανδρος, 42''). ''Είναι να απορεί κάποιος μ' αυτόν, διότι 
έβρισκε χρόνο να γράφει επιστολές στους φίλους του και για τέτοια (ασήμαντα) 
προβλήματά τους. Για παράδειγμα, γράφει επιστολή για τον δούλο του Σελεύκου, 
που είχε δραπετεύσει στην Κιλικία, προτρέποντάς τον να τον αναζητήσει εκεί, και 
(γράφει επιστολή) επαινώντας τον Πευκέστα για τη σύλληψη του Νίκωνα, δούλου 
του Κρατερού, και στον Μεγάβυζο σχετικώς με τον δούλο του που είχε καταφύγει 
μέσα στον ναό, να μην τον αγγίξει όμως μέσα στον ναό''.  
"ἂν γὰρ αὐτὸς πίω μόνος, ἀθυμήσουσιν οὗτοι". (Πλούτ., ''Αλέξανδρος, 42''). ‘’Αν 
πιω μόνον εγώ θα δυσανασχετήσουν αυτοί’’. Αυτό είπε ο Αλέξανδρος όταν κάποιοι 
από τους στρατιώτες του είχαν βρεί λίγο νερό, γέμισαν ένα κράνος και του το 
προσέφεραν. Όταν ο Αλέξανδρος τους ρώτησε για ποιον το έφερναν απήντησαν: 
"υἱοῖς ἰδίοις· ἀλλὰ σοῦ ζῶντος ἑτέρους ποιησόμεθα, κἂν ἐκείνους 
ἀπολέσωμεν". ‘’Για τα δικά μας παιδιά. Αλλά όσο ζεις εσύ, θα κάνουμε και άλλα αν 
χάσουμε αυτά’’. Ο Αλέξανδρος πήρε το κράνος με το νερό, και παρατηρώντας τους 
ιππείς του οι οποίοι προσέβλεπαν σ’ αυτόν, επέστρεψε το κράνος με το νερό χωρίς 
να πιεί. Τότε οι ιππείς του βλέποντας την εγκράτεια και την μεγαλοψυχία του του 
φώναζαν: ‘’ἄγειν ἀνέκραγον θαρροῦντα καὶ τοὺς ἵππους ἐμάστιζον· οὔτε γὰρ 
κάμνειν οὔτε διψᾶν οὔθ’ ὅλως θνητοὺς εἶναι νομίζειν αὑτούς, ἕως ἂν ἔχωσι 
βασιλέα τοιοῦτον’’. ‘’Τού φώναζαν να συνεχίσει να τους οδηγεί με θάρρος και 
κτυπούσαν τα άλογά τους (για τη συνέχιση της καταδίωξης του Δαρείου. Είχαν 
καλύψει 3.300 στάδια σε ένδεκα ημέρες, προ παντός σε περιοχή χωρίς νερό). Διότι 
επίστευαν για τους εαυτούς τους ότι ούτε κουράζονται, ούτε διψούν, ούτε γενικώς ότι 
είναι θνητοί, όσο θα έχουν τέτοιο βασιλιά’’. Στον Αρριανό αναφέρεται ότι ο 
Αλέξανδρος έχυσε το νερό ενώπιον όλων. ''Τὸν δὲ λαβεῖν μὲν καὶ ἐπαινέσαι τοὺς 
κομίσαντας· λαβόντα δὲ ἐν ὄψει πάντων ἐκχέαι·''. (''Αλεξ. Ανάβ., ΣΤ΄.26.3''). Η 
αντίδραση όμως των στρατιωτών του ήταν ίδια. Στον Πολύαινο επίσης, χωρίς να 
προσδιορίζεται ο τόπος του συμβάντος, αναφέρεται ότι ο Αλέξανδρος έχυσε το νερό 
ενώπιον όλων, ''αὐτός μὴ πιὼν ἐξέχεε τὸ κράνος πάντων ὁρώντων''. 
(''Στρατηγήματα, Δ΄.3.25''). Για το γεγονός αυτό ο Αρριανός αναφέρει ότι δεν 
θεώρησε καλό να αποσιωπήσει αυτή την πράξη του Αλεξάνδρου, ως ωραιοτέρα 
από κάθε άλλη. Αναφέρει ότι το γεγονός έγινε ή στη Γαδρωσία ή νωρίτερα στη χώρα 
των Παραπαμισαδών. ''Ἔνθα δὴ ἔργον καλὸν εἴπερ τι ἄλλο τῶν Ἀλεξάνδρου οὐκ 
ἔδοξέ μοι ἀφανίσαι, ἢ ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ πραχθὲν ἢ ἔτι ἔμπροσθεν ἐν 
Παραπαμισάδαις, ὡς μετεξέτεροι ἀνέγραψαν''. (''Αλεξ. Ανάβ., ΣΤ΄.26.1''). Ο 
Κούρτιος επίσης (7.5.10) αναφέρει ότι το γεγονός έγινε στον Παραπάμισο. 
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‘’καὶ μαρτυρεῖν αὐτοῖς ἔοικεν Ἀλέξανδρος· Ἀντιπάτρῳ γὰρ ἅπαντα γράφων 
ἀκριβῶς, τὸν μὲν Σκύθην φησὶν αὐτῷ διδόναι τὴν θυγατέρα πρὸς γάμον, 
Ἀμαζόνος δ’ οὐ μνημονεύει’’. (Πλούτ., ''Αλέξανδρος, 46''). ‘’Και φαίνεται ότι αυτό το 
επιβεβαιώνει και ο Αλέξανδρος. Διότι γράφοντας τα πάντα στον Αντίπατρο με 
λεπτομέρειες (ακριβώς), σημείωνε ότι ο Σκύθης του προσέφερε τη θυγατέρα του για 
γάμο, αλλά για την Αμαζόνα δεν το αναφέρει’’. 

Ελληνικά λοιπόν oμιλούσαν οι γίγαντες των Ελλήνων Φίλιππος και 
Αλέξανδρος. Οι Σκοπιανοί ως μη Μακεδόνες αλλά μάλλον Κακεδόνες, είναι 
πασιφανές ότι ομιλούν Σλαβικά Σερβοβουλγαρικά. Οι γλωσσολόγοι θα πρέπει να 
επινοήσουν νέες λέξεις για να μπορούν να αποδώσουν το απύθμενο θράσσος και τη 
γελοιότητα των Σκοπιανών να μετωνομάζουν τη Σερβοβουλγαρική διάλεκτό τους 
σε Μακεντόνσκι. Από ευγένεια και ευπρέπεια δεν μπορώ να πω τη λέξη που 
χρησιμοποιούν οι νέοι όταν θέλουν να πουν σε κάποιον να μην λέει ανοησίες, 
αβελτερίες, βλακείες, η οποία αρχίζει από μ, λέγοντας μην λες μ - - - - - - - . Εγώ θα 
πω, γείτονες Βαρδαρίτες, γείτονες Σκοπιανοί μην λέτε μωρίες.  

Το 652 π.Χ. ο βασιλιάς των Μακεδόνων Αργαίος, (678-640 π.Χ.), υιός του 
Περδίκκα Α΄, πατέρας του Φιλίππου Α΄, εκλήθη να αντιμετωπίσει επίθεση των 
Ταυλαντίων Ιλλυριών. Επειδή ο στρατός του ήταν ολίγος, ζήτησε τη συνδρομή των 
Μακεδονισσών. Ζήτησε από αυτές, και ήταν πολλές,  να κατέλθουν από το όρος της 
Ερεβοίας πάλλοντας θύρσους. O θύρσος ήταν κατασκευασμένος από νάρθηκα, 
είδος καλάμου, στην άκρη του οποίου τοποθετούσαν κουκουνάρια τυλιγμένα με 
φύλλα κισσού. Οι Ιλλυριοί βλέποντες το γεγονός και γνωρίζοντες ότι αυτοί που 
κατέρχονταν δεν είναι δικοί τους, τρομοκρατήθηκαν και ετράπησαν σε φυγή. Οι 
Μακεδόνισσες δια τη μίμηση των ανδρών ονομάσθηκαν Μιμαλλόνες. Το στρατήγημα 
αυτό το αναφέρει ο Μακεδών Πολύαινος, ρητοροδιδάσκαλος του 2ου μ.Χ. αιώνος: 
‘’Ἀργαῖος βασιλεύς Μακεδόνων, Ταυλαντίων Γάλαυρος. Ταυλάντιοι στρατεύουσιν ἐπί 
Μακεδόνας. Ἀργαῖος, ἦν γάρ αὐτῷ χείρ ὀλίγη, κελεύει τάς παρθένους τῶν 
Μακεδόνων, ἐπειδάν οἱ πολέμιοι προσάγωσι τήν φάλαγγα, αὐτοῖς ἐκ τοῦ ὂρους τῆς 
Ἐρεβοίας ἐπιφανῆναι. οἱ μὲν δή προσῆγον. αἱ δέ ἐπεφάνησαν καί κατῄεσαν ἀπό τοῦ 
ὄρους παρθένοι πολλαί θύρσους ἀντί δοράτων πάλλουσαι καὶ στεφάνοις τά 
πρόσωπα σκιάζουσαι. Γάλαυρος ἐξεπλάγη ἄνδρας εἶναι τάς παρθένους ἀπό μακροῦ 
νομίζων καί τὸ ἀνακλητικόν ὑπεσήμηνεν. Ταυλάντιοι δέ ἔφευγον τά τε ὅπλα 
ἀποβαλόντες καὶ τά σκευοφόρα καταλιπόντες. Ἀργαῖος ἀμαχεί κρατήσας ἱερόν 
ἱδρύεται Διονύσῳ Ψευδάνορι καί τάς παρθένους, ἃς πάλαι Κλώδωνας ἒκλῃζον οἱ 
Μακεδόνες, αὐτός κλῄζειν ἒταξε διά τήν μίμησιν τῶν ἀνδρῶν Μιμαλλόνας’’. 
(Πολύαινος, ‘’Στρατηγήματα, Αργαίος’’). Το ανωτέρω γεγονός έλαβε χώραν στην 
περιοχή των Πρεσπών, όπως αναφέρει ο εκ Φλωρίνης ιστορικός και λαογράφος 
Λάζαρος Μέλλιος στο βιβλίο του Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Δεν πρέπει να 
επιτραπεί με τίποτε λοιπόν, ο τόπος αυτός να γίνει συνώνυμος της προδοσίας. 

Εάν υπάρχει Έλληνας ο οποίος νομίζει ότι οι Σκοπιανοί, Αλβανοί, Σλάβοι και 
λοιποί απόγονοι των Σαβείρων, των Κουτριγγούρων, των Ουτριγγούρων, των 
Αλτζιάγειρων, των Ουννογούνδουρων και των ‘’λοιπών προοδευτικών δυνάμεων’’ 
είναι Μακεδόνες, ότι η πάλαι ποτέ Παιανία και Δαρδανία, η μετέπειτα Άνω Μοισία, η 
περιοχή η ανήκουσα στο Σαντζάκι του Κοσυφοπεδίου, η πρώην Νότια Σερβία, η 
πρώην Βαρντάρσκα Μπανοβίνα όπως οι ίδιοι την έλεγαν, ήταν ή είναι Μακεδονία, ή 
μπορεί να ονομάζεται Μακεδονία, τότε αυτός δεν είναι μόνον άφρων, άνους, φρενών 
κεκομμένος, ανιστόρητος, αντιιστόρητος, ανίδεος, άσχετος, αμαθής, απαίδευτος, 
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αγράμματος, άνθρωπος ο οποίος ‘’ουδ’ Αισώπου πεπάτηκεν’’, αλλά είναι μιμητής 
του Εφιάλτη, του Γούση, του Βάγια, του Τσιπιανίτη, του Νενέκου και των λοιπών 
αθλίων προδοτών του έθνους μας. 

 


