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opp adv. (opp i luften, høyt opp) ά [psila] # ά [sta psila] # (dagl.)
'ή [tapsilu] # ά [prɔs ta panɔ]
/ det er opp- og avgjort (det
er over, det er ute av verden) έό [jin ki apɔjin] / dra/dytte/flytte/
heise/løfte/rulle/sette/skyve/ta/trekke opp ά [anvazɔ] / helt opp (til randen)
έώά [ɔs/ɔs panɔ] : fyll det (glasset etc.) helt opp ίώά
[jmis tɔ ɔs pɔnɔ] / opp ad dage (helt lik) : han er sin far opp ad dage ί
ίάέ [in iðiɔs ki aparalaktɔs ɔ patras tu] : hun er
sin mor opp ad dage (hun er sin mors uttrykte bilde) ίόί
έ [in pistɔ andiǥrafɔ tiz mitras tis] # ίόέ [in
atɔfja i mitra tis] / opp gjennom tidene έώ [ðia msu tɔn ɔnɔn]
/ opp med deg! (kom deg på beina!) ήό[(sikɔ) ɔriɔs] / opp med
humøret/hodet, kamerat/min venn! άάί [arɔs/kurajɔ fil] /
opp ned (snudd på hodet, helt forfjamset) άά [anɔ katɔ] # άά [anɔ
katɔ] # (omvendt, på hodet) ά [anapɔða] # ά [anastrɔfɔs] :
hele verden er snudd opp ned ύόά[jiris ɔ kɔzmɔs anapɔða] :
henge et bilde opp ned άέίά [krmaɔ nam binaka anapɔða]
/ (om bevegelse:) opp og ned (til og fra, fram og tilbake)άά [panɔ-katɔ] :
gå opp og ned på golvet (gå fram og tilbake) ίάά [vimatizɔ panɔkatɔ]
oppadgående adj. (stigende, for oppadgående) ώ [anjɔn ] # ό[anɔðikɔs] #
ό[anrΧɔmnɔs] # ί [pu anavni] # ό
[anatimitikɔs] # ό [afksitikɔs] # (oppstigende, anabatisk, hovedsakelig om
sykdom, men også om vind:) ό[anavatikɔs] / en oppadgående luftstrøm
όύέ [anɔðikɔ rvma ara] / en oppadgående tendens ή
ά [i anatimitiki tasi] : vise en oppadgående tendens (vise tegn til oppgang)
άέά [parusiazɔ afksitiks tasis] / en oppadgående trend i
markedet όύά [anɔðikɔ rvma stin aǥɔra]
oppakning f.m. (bagasje) ή [i apɔskvi] # (mil. oppakning, utstyr, mundering,
bandolær med skulderreim) ά [i ksartisi] # ά [i ksartisi] /
lett oppakning έέ [lfrs apɔskvs]
oppankret adj. (liggende ved kai/i havn, fortøyd) έ [limnizmnɔs]
oppankring f.m. (fortøyning, forankring) ά [tɔ araǥma] # (fortøyning)
ό [ɔ limnizmɔs] # (det å kaste anker)  [i pɔndisi
aŋgiras]
opparbeide seg v. (skaffe seg) ώ[apɔktɔ] / opparbeide seg et rykte ώή
[apɔktɔ fimi]
oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ό [ɔ ipɔkɔmɔs] # (dagl.) ά
[i ɔrdinandza] # (vakt, eksamensvakt, inspektør, kontrollør) ή [ɔ pitiritis]
# f. ή [i pitiritria]
oppbevare v. (holde, vedlikeholde, bevare) ώ [ðiatirɔ] # (deponere) έ
[katatɔ] / oppbevar det på et svalt/kjølig sted ίόέ
[ðiatirist tɔ s ðrɔsrɔ mrɔs] / oppbevare sine verdigjenstander i banken
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έήά[katatɔ ta timalfi mu s trapza] / (må)
oppbevares på et kjølig sted άόέ [na filast s ðrɔsrɔ
mrɔs] / oppbevares utilgjengelig for barn άήάό
ά [kratat/kratist makria apɔ (ta) pðja]
oppbevaring f.m. (forvaring) ή [i ðiatirisi] # (deponering, lagring)
ό [i napɔsi] # (reisegodsoppbevaring, oppbevaringsrom på
jernbanestasjon) ίώ [tɔ ǥrafiɔ apɔskvɔn]
oppbevaringsboks m. ίύ[i iriða filaksis] # ήί [i
asfalistiki iriða] # ί [ɔ alamiskɔs] / er det oppbevaringsbokser
her? άέί[iparΧun asfalistiks iriðs]
oppbevaringsrom n. (lagerplass, magasin) ώή [ɔ Χɔrɔs apɔikfsis]
(bagasjeoppbevaring, rom for oppbevaring av reisegods) ώήύ
ώ [ɔ Χɔrɔs prɔsɔrinis filaksis apɔskvɔn] # ίώ
[tɔ ǥrafiɔ apɔskvɔn]
oppbevaringssted n. (lager, lagerhus) ή [i apɔiki] / veska hennes er
oppbevaringssted for alle slags ting άίήόί

ά [i tsanda tis in apɔiki pantɔs iðus praǥmatɔn]
oppblomstring f.m. (utfoldelse) ί [i anɔvɔlia]
oppblussing f.m. (oppflamming, antennelse) ά [i anaflksi] # ά

 [tɔ lambaðjazma]
oppbløtt adj. (gjennomvåt, bløt, myk) ό [malakɔs] / bakken var oppbløtt av/etter
regnet έήόόή [tɔ ðafɔs itan malakɔ apɔ ti vrɔçi]
oppblåsing f.m. (oppsperring, utbuling, utvidelse) ή [i ðiastɔli] # (utbuling,
hevelse, økning) ό [i ksɔŋgɔsi]
oppblåst adj. ώ [stɔmfɔðis] # (innbilsk, arrogant) ό[alazɔnikɔs] #
ί [iprfialɔs] # ά [kefalas] / en oppblåst/innbilsk person
ά [ɔ kfalas] / føle seg oppblåst i magen ά [varistɔmçazɔ]
oppblåsthet f.m. ό [ɔ stɔmfɔs]
oppbrakt adj. (sint, sjokkert, forskrekket) ά [anastatɔs] / han ble oppbrakt over
ryktene ύό [anisiΧus m tis ðiaðɔsis]
oppbrakthet f.m. (uro, ergrelse) ά [i anastatɔsi]
oppbrett m. (bukseoppbrett, oppbrett på buksebein) έ [tɔ rvr]
oppbud n. (mønstring, rekke, serie) ά [i sira] / et oppbud av verktøy
(verktøysamling, verktøyserie) άί [i sira rǥaliɔn]
oppbygge v. (oppmuntre, oppløfte, virke oppløftende eller oppbyggende) ί
[ksvjnizɔ] # (heve, høyne, oppløfte) ώ [ksipsɔnɔ]
oppbyggelig adj. (konstruktiv) ό[pikɔðɔmitikɔs] # (som løfter sinnet)
ώ [pu anipsɔni tɔ nu] # (oppløftende, oppbyggende)
ό [ksvjnistikɔs] # ό [iɔplastikɔs] / ei oppbyggelig
bok ίώ [vivliɔ pu anipsɔni tɔ nu] : oppbyggelige bøker
ίώάά [vivlia pu ksipsɔnun iika tɔn anrɔpɔ] #
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άί[pikɔðɔmitika vivlia] / oppbyggelige eksempler
άί[pikɔðɔmitika paraðiǥmata]
oppbyggelse m. (oppløftelse, løftet stemning, hevning, høyning) ά [i anatasi] #
ύ [i ksipsɔsi] # (foredling, adling, rensing, forbedring) ό
[ɔ ksvjnizmɔs] / moralsk og åndelig oppbyggelse ήή
ύ [iiki k pnvmatiki ksipsɔsi]
oppbyggende adj. (oppløftende, adlende, foredlende, rensende) ό
[ksvjnistikɔs] / bøker som er/virker åndelig og moralsk opppbyggende ί
ίάάά [vivlia pu ksvjenizun
pnvmatika k iika tɔn anrɔpɔ]
oppbygging f.m. (skaping, skapelse) ό [i ikɔðɔmisi]
oppbygning m. (struktur) ή [i ðɔmi] # ό [ɔ skltɔs] / oppbygningen
av en roman (strukturen i en roman) όή [ɔ skltɔs mjaz
miistɔrimatɔs]
oppdage v. (avdekke, avsløre, finne) ύ [anakaliptɔ] # ί[vriskɔ] #
(fastslå, konstatere) ώ[ðiapistɔnɔ] # (få oppleve) ί[ǥnɔrizɔ] #
(finne, spore, detektere) ύ [aniΧnvɔ] # ί [pisimnɔ] #
(lokalisere) ί[andɔpizɔ] # (se, skjelne, få øye på, kunne høre) ί
[ðiakrinɔ] # ά [kialarɔ] # (se, høre, legge merke til, bli klar over) ά
[kitazɔ] # ώ [njɔɔ] / da han oppdaget feilen sin, var det for seint ό
έάήά [ɔtan njɔs tɔ sfalma tu itan arǥa] / da jeg
oppdaget faren όέί [ɔtan njɔsa tɔŋ gindinɔ] / han hoppet inn
(gjennom vinduet, i huset/hagen etc.) for å stjele epler, men de oppdaget han ή
έέήάήί [piðiks msa na klpsi mila ala tɔm
biran iðisi] / hvem oppdaget Amerika? άήή
[pjɔs anakalips/vrik tin amriki] / jeg oppdaget at lommeboka mi var borte
ίέό [ðiapistɔsa ɔti lip tɔ pɔrtɔfɔli mu] /
oppdage/finne en feil på en motor/motorsykkel ίέά
ή[pisimnɔ na latɔma s mja miΧani] / oppdage sannheten ί
ή [ðiakrinɔ tin aliia] # (finne sannheten) ίή [vriskɔ tin
aliia] / radarsystemet vårt oppdaget fiendtlige fly (fiendtlige fly kom inn på radaren
vår) άόάά [ta randar mas ndɔpisan Χrika
arɔplana] / sammen skal vi oppdage livet ίίή [mazi a
ǥnɔrisum ti zɔï]
/ vikingene oppdaget Amerika før Columbus ί
όόάή[ɔ vikiŋgs prɔlavan dɔn
kɔlɔmvɔ stin anakalipsi tis amrikis]
oppdagelse m. (avsløring, oppfinnelse, nykommer) ά [i anakalipsi] #
ύ [i anvrsi] # (avsløring, påvisning, ettersporing) ί [i
aniΧnfsi] # (konstatering, resultat av en undersøkelse) ί [i ðiapistɔsi]
(utpønsking, utforsking, det å finne ut/tenke ut noe) ύ [i ksvrsi] / den
unge kunstneren var årets oppdagelse όόάή
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άά [aftɔs ɔ narɔz zɔǥrafɔs itan i apɔkalipsi tis Χrɔnjas] / gjøre
en oppdagelse (konstatere, finne ut, fastslå) άί [kanɔ mja ðiapistɔsi]
/ hver eneste nye vitenskapelige oppdagelse άέή ά
[ka na pistimɔniki anakalipsi] / nyere oppdagelser έό
ύ [mtajnstrs/prɔsfats anakalipsis] / oppdagelsen av en ny metode
ύέό [i ksvrsi mjaz naz mɔðu] / oppdagelsen av
kongegravene i Vergina/av liket ύίάί
ώ [i anvrsi tɔn vasilikɔn tafɔn sti vrjina/tu ptɔmatɔs] / oppdagelsen
av nye land άέώ [i anakalipsi nɔn Χɔrɔn] / overraskende
oppdagelser έύ [kpliktiks anakalipsis]
oppdagelsesferd f.m. (oppdagelsesreise, forskningsekspedisjon) ή ή,
[i ksrvnitiki apɔstɔli] # (til sjøs) ό [ɔ ksrvnitikɔs plus]
oppdagelsesreisende m. ή [ɔ ksrvnitis] # f. ή [i
ksrvnitria]
oppdager m. (oppsporer, spaner, etterforsker) ή [ɔ ksiΧniastis]
oppdatere v. (bringe à jour, underrette, orientere)ώ [nimrɔnɔ] # ί
[katatɔpizɔ] # (ajourføre, reinskrive) άά [ǥrafɔ kaara] #
(modernisere, fornye) ί [ksiŋΧrɔnizɔ] # ί[mɔdrnizɔ] /
oppdatere dagboka si ώόό[nimrɔnɔ tɔ imrɔlɔjɔ mu] /
oppdatere ei ordbok/et oppslagsverk ώέόί
[nimrɔnɔ na lksikɔ/mja ŋgiklɔpðia] / oppdatere undervisningsmetoder
ί έό [kuŋΧrɔnizɔ ðiðaktikz mɔðus]
oppdatering f.m. (modernisering) ό [ɔ ksiŋΧrɔnizmɔs] # (informering,
informasjon, brifing, ajourføring) έ [i nimrɔsi] # ό [i
katatɔpisi]
oppdatert adj. (à jour, ajourført, informert, klar over, bevisst på) έ
[plirɔfɔrimnɔs] # ή+ gen. [nimrɔs (s)] / er du oppdatert på (klar
over/orientert om) den seneste utviklingen? ίήί
ί [is nimrɔs tɔn tlftɔn ksliksɔn] / er regnskapsbøkene dine
oppdaterte? ίάίέ [in ta mbɔrika saz vivlia
nimrɔmna] / skal du være oppdatert innen medisin, må du lese mye 
ίέήέάύ [ja na is nimrɔmnɔs
sta jatriki prpi na ðiavazis pɔli]
oppdeling f.m. (inndeling, atskillelse, separasjon, avsondring) ώ [i ðiaΧɔrisi] #
(utparsellering, fradeling, tranchering) ό [ɔ katatmaçizmɔs] #
ά [i katatmisi]
oppdemming f. (sperring, avskjæring, avgrens(n)ing) ά [i anasçsi] / USAs
oppdemmingspolitikk (den oppdemmingspolitikken som USA fører) ή
άύ [i pɔlitiki anasçsis pu akɔluun i inɔmnes
pɔlitis]
oppdiktet adj. (konstruert, fiktiv) ό [plastɔs] / oppdiktede hendelser ά

ό [plasta jǥɔnɔta] / oppdiktet navn (psevdonym, dekknavn) ώ
[tɔ psvðɔnimɔ] # όό [tɔ plastɔ ɔnɔma]
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oppdra v. (fostre, oppfostre) έ [anarfɔ] # έ [anatrfɔ] # ί

[anastnɔ] # ώ[mǥalɔnɔ] # (oppfostre, gi næring til) έ [rfɔ] #
έ [trfɔ] # (temme, få under kontroll, få noen til å bli så snill som et lam)
άάά [kanɔ kapiɔn arnaki] # (skolere, utdanne, indoktrinere)
ώ[ðiapðaǥɔǥɔ] / oppdra barn ώά[mǥalɔnɔ pðja] :
oppdra et fremmed barn (være fosterforeldre for...) έέέί [anarfɔ
na ksnɔ pði] / jeg ble oppdratt av min bestemor (jeg vokste opp hos min bestemor)
'άά [manastis i jaja mu]
oppdrag n. (tokt) ή[i apɔstɔli] # ή [i ndɔli] # (oppgave, arbeid)
ά [i ðulja] # (ordre) ή [i ndɔli] # ί [i paraŋglia]
/ dra ut på oppdrag ίή [pijnɔ s apɔstɔli] / et farlig oppdrag
ίή [pikinðini apɔstɔli] : et oppdrag fullt av vanskeligheter/
farer ή άύί [apɔstɔli jmati kinðinus/ðiskɔlis] /
fullføre et oppdrag ώή [ktlɔ ndɔli] # έέή
 [frɔ s pras tin apɔstɔli mu] / gi noen i oppdrag å gjøre noe (pålegge noen en
oppgave/et arbeid, sette noen til å gjøre noe ) έάά
[anatɔ mja ðulja s kapjɔn] : de ga meg i oppdrag å arrangere et møte 
άίά [mu anasan na kanɔnizɔ mja sinandisi] :
jeg ga han i oppdrag å kjøpe to malerier til meg όά
ί [tɔn pifɔrtisa na mu aǥɔrasi ðjɔ pinaks] / han ble betrodd et viktig
oppdrag (han fikk/ble pålagt et viktig oppdrag) όή
ή [tɔn pifɔrtisan m mja simandiki apɔstɔli] / han fikk i oppdrag å skrivet et
oratorium έίέό [tu ðɔsan paraŋglia ja na
ɔratɔriɔ] / jeg fikk i oppdrag/oppdraget med å meddele henne den sørgelig nyheten
έήάέ [mu anatik tɔ kaikɔn na tis
pɔ ta livra na] / - jeg har ganske mange oppdrag, sa skulptøren έέ
ίίύ [Χɔ arkts paraŋglis ip ɔ ǥliptis] / oppdraget var
vellykket! (oppdrag utført!) ή έί [i apɔstɔli liks m ftiçia]
/ sende noen ut på oppdrag έάή [stlnɔ kapjɔn s
apɔstɔli] / utføre et oppdrag έέή [frɔ s pras tin
apɔstɔli mu] # (utføre(en) ordre) ώή [ktlɔ ndɔli] : utføre et vanskelig
oppdrag ώύή [ðikprɔnɔ mja ðiskɔli apɔstɔli]
oppdragelse m. (utdannelse, dannelse, kultur) ή [i aǥɔji] # ή [i anatrɔfi]
# (oppfostring) ά [tɔ anarma] # ά [tɔ mǥalɔma] #
ή [i anatrɔfi] # (manerer, skolering) ώ [i ðiapðaǥɔjisi]
/ gi et barn dårlig el. mangelfull oppdragelse ώέίόό
[anaɔrɔ na pði ɔpɔs ɔpɔs] / gi sine barn en moralsk oppdragelse ώ
άά [anaɔrɔ ta pðja mu iika] / han har dårlig oppdragelse (han
eier ikke manerer, han er en uoppdragen person) ίάίή[in
anrɔpɔs Χɔris anatrɔfi] # έώ [ðn çi ðiapðaǥɔjisi] / han
har god oppdragelse (han er veloppdragen) έήή [çi kali anatrɔfi] /
hennes barns oppdragelse ήώ [i aǥɔji tɔm pðjɔn dis] /
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mangle oppdragelse (vise en skammelig oppførsel) άί [kanɔ sçi]
oppdragelsesanstalt m. (ungdomsfengsel, forbedringsanstalt) ή [tɔ
anamɔrfɔtiriɔ]
oppdrager m. (lærer, pedagog) ό [ɔ kpðftikɔs]
oppdragsgiver m. (fullmaktsgiver, mandant, kommittent) έ [ɔ ndɔlas] # (kjøper,
kunde) ό [ɔ aparaŋgliɔðɔtis] # f. ό [i
paraŋgliɔðɔtria]
oppdrett m. ί [tɔ ktrɔfiɔ] # (fiskeoppdrett) ί [i iΧiɔtrɔfia]
oppdrette v. (ale opp) έ [anarfɔ]
oppdrettsanlegg n. ί [tɔ iΧiɔtrɔfiɔ]
oppdrive v. (skaffe til veie, få tak i) ί [vriskɔ] / oppdrive en lege/penger/kapital
ίέόήά [vriskɔ na jatrɔ/Χrimata/kfalɔ] / det å
oppdrive den nødvendige kapital er ei vanskelig oppgave ύ
ίίίύό [i ksvrsi tɔn anaŋgɔn kfalɔn in
ðiskɔli ipɔsi]
oppdyrking f.m. (rydding (av land), tørrlegging) έ [i kçrsɔsi]
oppe adv. ά[panɔ] # ά[apanɔ] # ά[panɔ] # (på beina) ό [stɔ
pɔði] / der oppe ίά [ki panɔ] : hvem er der oppe? ίί
ά [piɔs in ki panɔ] / ikke hold barna oppe så seint! άά
όά [min kratas ta pðja tɔsɔ arǥa] / jeg er alltid oppe før kl. 07.00 ί
άόόώ [im panda stɔ pɔði prin apɔ tis pta i ɔra] /
oppe på (på toppen av) ί [pi] # ά [panɔ] # ά [apɔpanɔ]
oppegående adj. (om pasient) ί [pu vaðizi] # (intelligent, smart) ό [sɔfɔs]
έ [ksipnɔs] / han er oppegående ί [vaðizi] / oppgående pasient
(mann) όή [ɔ pripatitikɔs asnis] # (kvinne) ή

ή [i pripatitiki asnis]
oppesen adj. (selvsikker, flott, livlig) έ [alǥrɔs]
oppfarende adj. (heftig, voldsom, kraftig, voldelig) ί [viɔs] # ά [akaktɔs]
# ά [akratitɔs] # ί [apriskptɔs] # ί
[apriskftɔs] # ό [asilɔjistɔs] # ό [ɔrmitikɔs] # (hissig,
ilter, irritabel) έ [vksaptɔs] # έ [vristɔs] # (irritabel,
gretten) ί [apsiimɔs] # (hissig, lidenskapelig, varmblodig) ό
[rmɔmɔs] # (hissig, bråsint) ώ [imɔðis] / en oppfarende person/
karakter όάή [ɔrmitikɔs anrɔpɔs/Χaraktiras]
oppfarenhet f.m. (hissighet, sinne) ί [i apsiimia]
oppfatning f.m. (moral, moralsk standpunkt) ό [tɔ frɔnima] # (persepsjon,
sansning, forestilling, oppfatning) ί [i andilipsi] # (syn, synsvinkel, tanke,
synspunkt, mening, tenkemåte) ά [i apɔpsi] # ώ [i ǥnɔmi] #
(tolkning, forklaring) ί [i rminia] # (idé, forstilling, tanke) έ [i iða]
/ danne seg en oppfatning av (vurdere) ώ [ktimɔ] : danne seg en oppfatning
av situasjonen ώά [ktimɔ tiŋ gatastasi] / den vanlige
oppfatningen blant folk er at… (den rådende oppfatning er at…) ά
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ίίό [i apɔpsi pu pikrati in ɔti] / det er en vanlig oppfatning (blant
folk) at… ίήίό [in kini ppiisi ɔti] / det er ulike
oppfatninger (av det) (det er motstridende synspunkter (på det)) άά
άώ [iparçi kapja ðiafɔra ǥnɔmɔn] / divergerende oppfatninger (ulikhet
i synspunkter) άό [ðiastasi apɔpsɔn] / en feilaktig oppfatning
(misoppfatning, misforståelse, feiltakelse)έί[i lamni andilipsi]
/ en utbredt oppfatning (et vanlig inntrykk)ύ έύ [mja
pɔli ðia(ððɔmni ndipɔsi] / etter min oppfatning (etter min mening, etter mitt syn)
άίή [kata tin andilipsi mu] # ά ώ [kata ti ǥnɔmi
mu] / formulere/gi uttrykk for en oppfatning ίώί 
[sçimatizɔ/ðiatipɔnɔ mja krisi] / gammeldagse oppfatninger έ
ή [anaΧrɔnistiks andilipsis] / gi uttrykk for en oppfatning/et syn έ
άώ [kfrɔ/kfrazɔ mja ǥnɔmi] / ha den oppfatningen at/være av
den mening at έώίώό [Χɔ ti ǥnɔmi ɔti/im tiz ǥnɔmis ɔti]
/ ha en klar oppfatning av noe έήέά [Χɔ safi iða ja kati] : jeg
har en klar oppfatning av problemet (jeg er fullt klar over problemet) έά
ίή [Χɔ safi andilipsi tu prɔvlimatɔs] / ha ulike
oppfatninger (om hva som bør gjøres)) έέί [Χɔm
ðiafɔrtiks piðiɔksis] # όέύά [skɔrdɔ ɔ nas krmiði ɔ
alɔs] / hans oppfatning har tyngde (hans mening er viktig (for meg)) ώ
έάέ [i ǥnɔmi tu çi varɔs (smna)] / helle til den oppfatning at
ίύό [tinɔ na pistvɔ ɔti] / hva er bakgrunnen for din oppfatning?
ίάώ [pja ini vasi tiz ǥnɔmis tu] / hva slags
oppfatning har du av avslaget/holdningen hans? (hvordan oppfatter du avslaget/
holdningen hans) ίίάήά[ti rminia
ðinis stin arnisi tu/sti stasi tu] / hva slags oppfatning har du av meg? ί
ώέ [pja in i ǥnɔmi su ja mna] / treg i oppfatningen ό
[arǥɔnɔitɔs] / være av en annen oppfatning (ha en annen mening, tenke annerledes)
ώ [andifrɔnɔ] / være rask/treg i oppfatningen έήί
ί [Χɔ ǥriǥɔri/vraðia andilipsi] : han/hun er rask/treg i oppfatningen έ
ήίί[çi ǥriǥɔri/vraðia andilipsi] / vi er alle av samme
oppfatning (vi har alle det samme syn) έόίώ [Χum ɔli tin iðia
ǥnɔmi]
/ være rask/treg i oppfatningen (ta/ikke ta et hint) ίώ
ίύ [bnɔ m tim prɔti/ðn bnɔ fkɔla]
oppfatningsevne f.m. (iakttagelsesevne, innsikt) ί [i andilipsi] / han har god
oppfatningsevne (han viser god forståelse) έάή [çi mǥali andilipsi]
oppfatte v. (innse, forstå, begripe) ά [andilamvanɔm] # ώ
[katanɔɔ] # (tolke, forklare, oversette) ύ[rminvɔ] # (få tak i, forstå)
ί [katalavnɔ] / jeg hadde ikke oppfattet at... ίί
ό [ðn iΧa andilifi ɔti] / jeg oppfattet ikke hva han sa/navnet hans 
ά έί'όά[ðn gatalava/pjasa ti ip/tɔnɔma tu] /
ordene hans ble oppfattet feil όύά [ta lɔja tu
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rminftikan laɔs]
oppfattelse m. (forståelse, oppfatning) ί [i andilipsi] / være rask/treg i
oppfattelsen έήίί [Χɔ ǥriǥɔri/vraðia andilipsi] : han/
hun er rask/treg i oppfattelsen έήίί [çi ǥriǥɔri/vraðia
andilipsi]
oppfinne v. ί [fvriskɔ] # ύ [anakaliptɔ] # ί [vriskɔ] #
(tenke ut) ώ[pinɔɔ] / hvem oppfant dampmaskinen? ήύ
ή [pjɔz vrik/fvr tin atmɔmiΧani] / hvem oppfant grammofonen?
όό; [pjɔs pinɔïs tɔ ǥramɔfɔnɔ] / hvem oppfant
telefonen? άέ [pjɔs anakalips tɔ tilfɔnɔ]
oppfinnelse m. ύ [i fvrsi] # (oppfinnelse, funn, gjenfinning) ύ [i
vrsi] # (oppdagelse) ά [i anakalipsi] / dampmaskinen var en
stor oppfinnelse ήήάά [i atmɔmiΧani itan mǥali
anakalipsi] / de snakker/det snakkes om en ny oppfinnelse άέ
ά [milan ja mja na anakalipsi] / en ny oppfinnelse ύ
ύ[mja knurja fvrsi] / en sinnrik, men upraktisk oppfinnelse 
έ' όήύ [mja ksipni alɔçi praktiki fvrsi] /
oppfinnelsen av dampmaskinen/telefonen όύή
ώ [i pinɔisi/fvrsi tis atmɔmiΧanis/tu tilfɔnu]
oppfinner m. έ [tɔ fvrtis] # (opphavsmann, initiativtaker) ό
[ɔ ðimiurǥɔs] # ή[ɔ pinɔitis] / oppfinneren av et spill ό

όύ [ɔ ðimiurǥɔs nɔs pΧniðju]
oppfinnsom adj. (nyskapende, kreativ) ό [ðimiurjikɔs] # ό
[fvrtikɔs] # (genial, idérik, raffinert) έ [ndΧnɔs] # ό
[pinɔitikɔs] # (fantasifull, fantasirik) ά [fandastɔs] # (smart, oppvakt,
intelligent) έ [ksipnɔs] # (skarpsindig) ή [pɔlimiΧanɔs] /
barn er oppfinnsomme άίά [ta pðja in fandasta] / en
oppfinnsom hjerne (en genial begavelse) όό [fvrtikɔ mjalɔ] /
være oppfinnsom (være nyskapende, gjøre noe banebrytende)ώ [prɔtɔtipɔ]
oppfinnsomhet f.m. ό [i fvrtikɔtita] # ό [i
pinɔitikɔtita] # (skaperevne, kreativitet) ό [ɔ ðimiurǥɔs] # sinnrikhet,
skarpsindighet) ά [i ksipnaða] # ί [i prɔtɔtipia]
oppflamming f.m. (oppblussing) ά [i anaflksi]
oppfordre v. (drive, egge, anspore, oppvigle) ώ [ipɔkinɔ] # έ[prɔtrpɔ] #
ύ[parɔtrinɔ] # ώ [kssikɔnɔ] # (utfordre, provosere) ώ
[prɔkalɔ] # (oppmuntre, anspore, stimulere) ύ[narinɔ] # ί
[ksjirɔ] / oppfordre arbeiderne til streik/til å streike ίύ
άίή [ksjirɔ/paratrinɔ tus rǥats s aprjia/na aprjisun]
: han oppfordret arbeiderne til å streike έά'ή
[prɔtrp tus rǥatz naprjisun] / oppfordre sterkt (formane, be inntrengende,
bønnfalle) ί [ksɔrkizɔ]
oppfordrende adj. (oppmuntrende, stimulerende) ό [narindikɔs]
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oppfordring f.m. (anmodning, krav, begjæring) ή [i prɔtrɔpi] # (oppmuntring,
ansporing, stimulering) ά[narinsi] # ό [i parɔtrinsi]
ό [i prɔklisi] / billett forevises på oppfordring ίί
ήί [ðiΧni kanis tɔ isitiriɔ stan du zitii] / en oppfordring til
nasjonal samling ή ήό [prɔtrɔpi ja niki nɔtita] /
oppfordring til streiker όώ [i prɔklisi aprjɔn] / på noens
oppfordring όά [m tim barɔtrinsi kapju]
oppfostre v. (oppdra) έ [anarfɔ] # έ [anatrfɔ] # (innprente,
innprege, innpode) ώ [ǥaluΧɔ] # (mate, fôre, gi næring til, underholde,
brødfø) έ [rfɔ] # έ [trfɔ] / han ble oppfostret i en atmosfære av
patriotisk glød ήέόήέ
[ǥaluçiik msa s mja atmɔsfra patriɔtikis ksarsis]
oppfostring f.m. (oppdragelse) ά [tɔ anarma] # ή [i anatrɔfi]
oppfrisking f.m. (gjenoppfrisking, bokst. fjerning av rust) ύ [tu ksskuriazma]
oppfylle v. (fylle, besette) ώ [plirɔ] # (nå, holde, innfri) ώ [kplirɔnɔ] #
(foregripe, komme i forkjøpet) ά [prɔlamvanɔ] # (stille, tilfredsstille)
ά [katasiǥazɔ] # (stemme (overens) med, oppfylle, tilfredsstille)
ί[andapɔkrinɔm m] / alle mine ambisjoner er oppfylt ό
ίέί[ɔlz mu i filɔdɔksis Χun kplirɔi] / dine
kvalifikasjoner oppfyller ikke våre krav όί
ή [ta prɔsɔnda su ðn andapɔkrinɔnd stis aptisiz mas] / et
gammelt ønske/et ønske jeg har hatt lenge, ble oppfylt da… άί
ώό [mja palja mu piimia kplirɔik ɔtan] / oppfylle
betingelsene ώό [plirɔ tus ɔrus] / oppfylle en (moralsk) forpliktelse
ώέόέ [ksɔflɔ na (iikɔ) Χrɔs] / oppfylle en kontrakt ώ
ύ [ktlɔ mja simvasi] / oppfylle en målsetting (nå et mål) ώ
έό [kplirɔnɔ na skɔpɔ] : ikke før våre målsettinger er oppfylt ό
ύίί[ɔçi prin kplirɔun i skɔpi mas] / oppfylle/holde et løfte
ώ ό [kplirɔnɔ mja ipɔsçsi] / oppfylle/innfri noens krav
ώήά[ikanɔpiɔ ta timata kapju] : oppfylle kravene
ώϋό [plirɔ tis prɔïpɔsis] : oppfylle lovens krav ώ
ϋόό[plirɔ tis prɔïpɔsis tu nɔmu] / oppfylle noens ønske
ώίά [ikanɔpiɔ tin piimia kapju] / oppfylle noens
ønsker ίίά[andapɔkrinɔm stis piimis
kapju] # άίίά[katasiǥazɔ/prɔlavnɔ tis
piimis kapju] : oppfylle ønskene til en avdød ώίό
ύ [kplirɔnɔ tis piimis nɔs nkru] : oppfylle noens ønsker før de er uttalt
άώίά [prɔlamvanɔ /ikanɔpiɔ tis piimis
kapju] / oppfylle sin del av avtalen (holde ord/et løfte, gjøre sin del) ώ
άέό [praǥmatɔpiɔ afta pu lǥɔ/ipɔsΧɔm] / oppfylle sine
forpliktelser ώί ώ  [kplirɔnɔ /kanɔnizɔ tis
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ipɔΧrɔsiz mu] # ίώ  [andapɔkrinɔmstis
ipɔΧrɔsiz mu]
oppfyllelse m. ή [i kplirɔsi] # ί [i praǥmatɔpiisi] #
(oppfylling,innfrielse) ό [i ksɔflisi] # (bekreftelse, verifisering)
ή [i palifsi] # ή [i palipsi] # (fullbyrdelse,
fullføring, realisering) έ [i pitlsi] / gå i oppfyllelse (innfris)
ώ[kplirɔnɔm] # ύ[palivɔm] # (bli virkelighet)
έ [strǥɔ] : drømmen min gikk ikke i oppfyllelse έ'όό
[ðn strks tɔnirɔ mu]
: profetien hans gikk i oppfyllelse ί
ύ [i prɔfitia tu paliftik] / oppfyllelsen av ens drømmer 
ίήί[i praǥmatɔpiisi/palifsi tɔn ɔnirɔn
mu] / oppfyllelsen av et løfte όό[i ksɔflisi ipɔsçsis]
oppfylling f. (utfylling, avlasting, lossing) έ [tɔ apɔjmizma]
oppfylt adj. (full) ά[jmatɔs] # ά [jiɔmatɔs]
oppfølging m. (fortsettelse, oppfølger) ά [i kmtalfsi] # (videreføring,
fortsettelse, gjenopptakelse) ύ [i ksakɔluisi]
oppføre v. (bygge) ί [ktizɔ] # (bygge, opprette, grunnlegge) ύ [iðriɔ]
oppføre seg v. έ[simbrifrɔm] # έ [frɔm] # έ
[fɔm] # (om ulike systemer, etc: fungere, virke) έ[simbrifrɔm]
/ det går bare ikke an å oppføre seg sånn! (oppførselen hans er utålelig!) έό
ίό [tɔ frsimɔ tu in anipɔfɔrɔ] / han oppførers seg som et barn
έί[simbrifrt sam bði] / han oppfører seg som om...
έ [simbrifrɔm ls k] / hvordan oppfører bilen seg?
(hvordan fungerer/går bilen?) ώά'ί [pɔs pai taftɔkinitɔ] /
hvordan oppfører motoren seg? ώέή [pɔs simbrifrt
ɔ kinitiras] / oppføre seg dårlig (være slem eller ulydig, lage bråk) ώ [ataktɔ]
/ oppføre seg egenrådig (opptre egenrådig) έά
[simbrifrɔm ðspɔtika] / oppføre seg lumpent mot noen (gjøre noen et pek)
άάά [kanɔ laði s kapjɔn] / oppføre seg naturlig έ
ό [simbrifrɔm m fisikɔtita] / oppføre seg normalt έ
ά [frnɔm fisiɔlɔjika] / oppføre seg pent (ikke gjøre ugagn, ikke finne på
noe tull) άί [ðŋ ganɔ ataksis] : (føre seg på en fin måte) έ
ώέ [frɔm fprpɔs/kaɔsprpi] # (ikke gjøre ugagn, ikke finne
på noe tull) άί [ðŋ ganɔ ataksis] : si til dem at de skal oppføre seg
pent mens jeg er borte άίόί [ps tus na miŋ
ganun ataksis ɔsɔ lipɔ] : oppfør deg pent! έ[ja frɔnimpsu] :
hvis du kommer, må du oppføre deg pent! έέάό
[an ris, prpi na katsis frɔnimɔs] / oppføre seg på en hederlig måte έ
έ [frnɔm ndima] / oppføre seg rettferdig (helt greit) mot έ
ί [frnɔm akrivɔðika] : han oppførte seg helt greit mot oss (han
behandlet oss på en helt rettferdig måte) έί [mas frik
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akrivɔðika] / oppføre seg simpelt (nedverdige seg selv) ί[ksftlizɔm]
: ikke oppfør det så simpelt! ίέ [min ksftlizs tsi] /
oppføre seg som en gentleman έύ [frnɔm saŋ giriɔs] / oppføre
seg som en gris (spise som en gris etc.) έύίύ
[frnɔm sa ǥuruni/jinɔm ǥuruni] : ikke oppfør deg som en gris!/ikke vær gris! (ikke
spis som en gris! etc.) έύίύ [mi frns sa
ǥuruni/mi jins ǥuruni] / oppføre seg som en guttunge έ[aǥɔrɔfrnɔ] /
oppføre seg som en idiot/tosk (dumme seg ut) ίά [parastnɔ tɔ
vlaka] # (være en tøysekopp, fjolle omkring) ίέ [parastnɔ tɔn
drlɔ] / oppføre seg som en kristen έά [frnɔm Χristianika] /
oppføre seg som en tosk άί [kanɔ aiðis] # ί [anɔitnɔ] :
ikke oppfør deg som en tosk! (ikke vær sånn en tosk/dust!) ίά [min is
vlakas] / oppføre seg som et svin έύ [simbrifrɔm sa
ǥuruni] / oppføre seg som et voksent menneske έά έ
ί [frnɔm kata pu prpi stin ilikia mu] / oppføre seg stygt mot noen
(være slem med noen) έίά [frnɔm m kakia s kapjɔn] /
oppføre seg tåpelig (være fjollete) ί [anɔitnɔ] / oppføre seg udannet/
uhøflig έ ώ [simbrifrɔm ajnɔs] / oppføre seg uklanderlig
έά[simbrifrɔm apsɔǥa] / oppføre seg ukorrekt έ
ώ [frnɔm aprpɔs] / oppføre seg uanstendig/uoppdragent/utilbørlig
άέ [ðiapratɔ aprpis] / oppføre seg ydmykt overfor noen
(krype/smiske for noen) έόά [frnɔm m ðulikɔtita s
kapjɔn] / sånn som han oppfører seg,… έόέ [tsi ɔpɔs frt]
oppførelse f.m. (framføring av teaterstykke o.l.) ά [i parastasi]
oppførelsesrettigheter m.pl. (ang. teaterstykke) ώέόέ
[ðikɔmata ktlsis nɔs rǥu]
oppføres v. (om skuespill: bli oppført) ίέ[vjnɔ stɔ palkɔsnikɔ]
oppføring f.m. (innskriving) ή [i anaǥrafi] # (reising, bygging, konstruksjon)
έ [i anjrsi] # (oppbygging, oppføring, grunnleggelse) ί [i ktisi] /
under oppføring όέ [ipɔ anjrsi] : være under oppføring ί
όέή [vriskɔm ipɔ anrjsi/kataskvi]
oppførsel m. (atferd, framtreden)ά  [i simbrifɔra] # έ [tɔ
frsimɔ] # (i karakterboka) ή [i ðiaǥɔji] # (væremåte, måte) ό [ɔ
trɔpɔs] / anstendig (ordentlig/pen) oppførsel όέ [anrɔpinɔ
frsimɔ] # ήόά [fprpis/kɔzmia simbrifɔra] /
barbarisk (avskyelig) oppførsel άά [i varvari simbrifɔra] /
bedre/rette på oppførselen sin ίά[kanɔnizɔ ti simbrifɔra
mu] / bestialsk oppførsel (umenneskelig oppførsel) ώά [zɔɔðis
simbrifɔra] / fin (=svært god/ utmerket) oppførsel όή [kɔzmjɔtati
ðiaǥɔji] / frekk oppførsel ύή [asistɔli ðiaǥɔji] # (uhøflighet)
έ [i ajnia]/ frastøtende/vemmelig oppførsel ήά[aiðis
simbrifɔra] # άά [aparaðkti simbrifɔra] # ή
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ή [apΧiz ðiaǥɔji] # όέ[prɔzvlitikɔ frsimɔ] # (dagl.)
ύ [anaǥuls] / god oppførsel ή ή [kali ðiaǥɔji] : få en pris
for god oppførsel ίίήή [prnɔ vraviɔ kaliz ðiaǥɔjis] /
grov oppførsel άά [aǥria simbrifɔra] / hvordan kan du finne
deg i slik oppførsel? έό έ [pɔs ançs aftɔ tɔ frsimɔ] /
idiotisk oppførsel άά [paralɔji simbrifɔra] / irriterende/
provoserende oppførsel ήά [ksrisitki simbrifɔra] /
jeg ble sjokkert over den frekke oppførselen hans έάέά
 [mu kan katapliksi i ajnja tu] / jeg støtter ikke/aksepterer ikke sånn oppførsel
ίέέ [ðn ŋgrinɔ ttiɔ frsimɔ] / klanderverdig oppførsel
ίή [pimmpti ðiaǥɔji] / med dårlig oppførsel (uskikkelig) ή
ή [kakiz ðiaǥɔjis] / merkelig oppførsel (eiendommelig måte å være på)
όό [ksnɔfrti trɔpi] / oppførselen hans ble omtalt (på bygda) (det ble
folkesnakk) ά ά [i simbrifɔra tu sΧɔljastik] /
oppførselen hans er utålelig! (det går bare ikke an å oppføre seg sånn!) έό
ίό[tɔ frsimɔ tu in anipɔfɔrɔ] / oppførselen hans er veldig god/er
slett ikke god ήίύ ήίό
ή[i ðiaǥɔji tu in pɔli ikanɔpiitiki /ðn in kaɔlu ikanɔpiitiki] /
oppførselen hans gjør meg kvalm έίέό [mu frni naftia
tɔ frsimɔ tu] / oppførselen hennes irriterte meg veldig/gjorde meg rasende
'έέό [mris tɔ frsimɔ tis] / regler for god oppførsel/for
skikk og bruk όήά [i nɔmi tis kalis simbrifɔras] /
simpel/tarvelig oppførsel όέ [jiftikɔ frsimɔ] / skammelig oppførsel
ή ή [atimɔtiki ðiaǥɔji] / skandaløs oppførsel ό
ά[apɔtrɔpi simbrifɔra] / skremmende oppførsel ί
ά [apsia simbrifɔra] / slett oppførsel (uhøflighet, dårlige manerer)
έ[i ajnia] # (ynkverdig oppførsel) ήά [livri
simbrifɔra] / sørgelig oppførsel άή [aksiɔðakriti ðiaǥɔji] /
tankeløs oppførsel (lettsindig/fjollete oppførsel) όά [pipɔli
simbrifɔra] / tarvelig oppførsel (sjofel oppførsel) άά [alia
simbrifɔra] # άέ [atimɔ frsimɔ] / uangripelig oppførsel ά
ή [i ammpti ðiaǥɔji] / uansvarlig (tøysete, fjollete) oppførsel
όά [i alɔprɔsali simbrifɔra] / ubehøvlet oppførsel
(vulgær/bøllete oppførsel) άά[vanafsi simbrifɔra] /
upassende oppførsel (uting, upassende oppførsel, uanstendighet) έ [i aprpia]
/ utilbørlig oppførsel άά [aprpi simbrifɔra] # άέ
[atimɔ frsimɔ] # ίό [atriasti trɔpi] / utilgivelig oppførsel
ώά [asiŋΧɔritɔ simbrifɔra] / utålelig oppførsel
όή [anipɔfɔri ðiaǥɔji] / vise en skammelig oppførsel (mangle
oppdragelse) άί [kanɔ sçi] / vise god/dårlig oppførsel ίή
ήή [ðiΧnɔ kali/kaki ðiaǥɔji]
oppgang n. (mus.) ά [i arsi] # (oppadgående skala) ύί [i anjusa
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klimaka] # (oppgang, oppstigning, motbakke) ά [i anavasi] # (oppgang,
stigning) έ [tɔ anvazma] # (gjenreising) ό [i anɔrɔsi] #
(økning, stigning, forsterkning, pålegg, tillegg) ύ [i afksisi] # (gang,
trappeoppgang) ά [ɔ ðiaðrɔmɔs] / ikke sett (igjen) sykkelen din i
oppgangen ήήά [min afinis tɔ pɔðilatɔ su stɔ
ðiaðrɔmɔ] / økonomisk oppgang (bedring i økonomien) ήό
[ikɔnɔmiki anɔrɔsi]
oppgave f.m. (arbeid, arbeidsoppgave) ά [i ðulja] # (arbeid, yrke, sysselsetting))
ί [i asΧɔlia] # (oppgaver, skolearbeid) ήή [sΧɔlastiki jiɔrti]
# (øvelse, øving, drill) ύ [tɔ jimnazma] / det ser ut til å være et vrient
oppdrag/en ouverkommelig oppgave (det virker uoverkommelig/tungt og vanskelig)
ίό [fnt vunɔ] / en krevende oppgave (et krevende arbeid)
ήά[aptitiki ðulja] / en vanskelig oppgave (en besværlig oppgave)
ύέ [vari rǥɔ] # (ei brysom oppgave, en vanskelig sak) ύό
[ðiskɔli ipɔsi] # (en slitsom jobb, en ordentlig sjau, et vanskelig oppdrag) ύ
όά [ðiskɔli/zɔriki ðulja] / gi/tildele noen en (arbeids)oppgave ί
άάά [ðinɔ s kapjɔn na kani mja ðulja] / gjøre oppgaver
(gjøre øvelser) άή [kanɔ askisis] / jeg har mange oppgaver å ta meg
av έέέώ [Χɔ pɔlz ðuljz na pimliɔ] / han fikk
den utakknemlige oppgaven å... άάή [tu anasan
tɔ aΧarɔ kaikɔn na] / oppgavene til en dommer (en dommers plikter) ή
όή [ta kaikɔnda nɔz ðikastis]
oppgi v. (gi opp, forlate) ί[ŋgatalipɔ] # έ[aparnjm] #
έό[ktrpɔ apɔ] # ί [paraðiðɔ] # (frafalle, avstå fra, gi avkall
på) ύό [partum apɔ] # ύ[apɔkirisɔ] # ί
[apɔriptɔ] # (si fra seg, forlate) ώ [paratɔ] # (angi, meddele) έ
[anafrɔ] # ώ [ðilɔnɔ] # (operere med, angi) ά [anaǥrafɔ] # (gå
bort fra, forlate, fravike) έό [ktrpɔ apɔ] / ingenting kan få meg til å oppgi
målet mitt/endre målsettingen min ίίέό
ό [tipɔta ðm bɔri na m ktrpsi apɔ tɔn skɔpɔ mu] / jeg prøvde å få han til
å oppgi den planen/forsettet sitt άέ'όέ
[prɔspaisa na tɔn apɔtrpsɔ apaftɔ tɔ sçðiɔ] / oppgi alle tanker om hevn ί
ώάέί [apɔriptɔ/ðjɔΧnɔ ka skpsi kðikisis] / oppgi/miste
alt håp ίάάί [ŋgatalipɔ/Χanɔ ka lpiða] / oppgi
enhver tanke på giftemål ίάέί [ŋgatalipɔ ka skpsi
pandrias] : han oppga enhver tanke på giftemål  άέ
ί [ŋgatlips ka skpsi pandrias] / oppgi et forsøk ί
ά[ŋgatalipɔ mja prɔspaia] / oppgi for lav inntekt ώέ
ό[ ðilɔnɔ miɔmnɔ isɔðima] / oppgi jobben sin (slutte i jobben) ά
ά [parataɔ ti ðulja mu] / oppgi noe for lavt ώόό
ό [ðilɔnɔ liǥɔtrɔ apɔ tɔ praǥmatikɔ] : oppgi for lav alder ώ
όί[ðilɔnɔ liǥɔtri ilikia] / oppgi navn og adresse! άό
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ύ! [anafr ɔnɔma k ðifinsi] / oppgi noen som håpløs/noe som
håpløst ίόάάά [aplpizɔm apɔ kapjɔn/kati
k ta parataɔ] / oppgi sine posisjoner (trekke seg tilbake, gjøre retrett) ί
έ[ŋgatalipɔ tis siz mu] / oppgi sine prinsipper (gå bort fra,
forkaste sine prinsipper) έέ [aparnjm tis arçz mu] / oppgi
som grunn έί [anafrɔ san tia] : som grunn oppga han at han
hadde vært syk ίέόήά [san tia anfr ɔti itan arɔstɔs]
/ oppgi studiene (kutte ut studiene) άέ [parataɔ tis spuðz mu]
/ oppgi ånden (dø) ίύ [paraðiðiɔ tɔ pnvma] / prisene som
oppgis i brevet Deses... έάά [i tims pu
anaǥrafɔnd stɔ ǥrama sas]
oppgitt adj. (trøtt, lei) έ [apavðizmnɔs] / hun hadde et oppgitt (ansikts-)
uttrykk (hun så oppgitt ut) ίύέ [iç ifɔs apavðizmnɔ]
oppgitt adv. (fortvilet, desperat) έ [aplpizmna]
oppgivelse m. (frafall)ί[i partisi] # (fraskrivelse, frafall) ί [i
partisi] # ή [i apɔkiriksi] / oppgivelse av krav/fordring ί

όί [i partisi apɔ aptisi]
oppgjør n. (betaling, tilbakebataling) ό [i ksɔflisi] # ή [tɔ plirɔma]
# [ɔ ðiakanɔnizmɔs] # (avregning, innfrielse, tilbakebetaling)
έ [tɔ ksΧrɔma] # ά [tɔ kskaarizma] # (krangel)
ύ [i siraksi] # (krangel, episode eller scene) ά [ɔ kavǥas] #
(mil./pol. konfrontasjon, avgjørende oppgjør) έ [i anamtrisi] / de
hadde et realt oppgjør/en skikkelig krangel ήά [arpaΧtikan ja
kala] / en sjekk til fullt oppgjør (en sjekk som oppgjør en gang for alle) ή
ήό [pitaji prɔs pliri ðiakanɔnizmɔ] / et ordentlig oppgjør el.
sammenstøt ήύ[mja jniki siraksi] / en voldsom krangel, scene
el. episode όά [ɔ jnikɔs kavǥas] / fullt oppgjør (full betaling)
ήό [ɔliki ksɔflisi] # ή έ [plirɔmi stɔ akrɔ] / ha
et oppgjør (ryke i tottene på hverandre) ά [arpazɔm] / hvis det kommer
til et oppgjør... όήέ [an i ipɔsi kataliksi s
anamtrisi] / kontant oppgjør (omgående betaling) έό [amsi ksɔflisi]
/ oppgjør etter havari (i sjøforsikring: dispasjering) όί
[ðiakanɔnizmɔs avarias] / ta et oppgjør med noen (snakke ut med noen, forklare seg
for noen) ύά [ksiǥum mkapjɔn] / utsatt oppgjør (utsatt
betaling) ό [prɔzmiakɔz ðiakanɔnizmɔs]
oppgjørsdokument n. (kvittering) ή [tɔ ksɔflitiriɔ] # ό [tɔ
ksɔflitikɔ] # ήό [i ksɔflitiki apɔðiksi]
oppglødd adj. (oppildnet, opphisset, opptrekt) έ [kurdizmnɔs]
oppgradere v. ί [anavamizɔ]
oppgraving f.m. (oppriving, rasering) ή [i anaskafi] # (det å åpne ei grav,
ekshumasjon) ή [i ktafi] # (åpning av grav, avdekking) έ [tɔ
ksama] # ά [tɔ ksapsimɔ]
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opphav n. (far, avler) ή [ɔ jnitɔras] # (avstamning) ί [i
jnalɔjia] # (slektstre, røtter) όέ [tɔ jnalikɔ ðnðrɔ] # (om
tekst: opprinnelse; farskap) ό [i patrɔtita] / alle tings opphav (den første
begynnelse/ årsak) ώί [i prɔti tia]
opphavsmann m. (initiativtaker, oppfinner) ό [ɔ ðimiurǥɔs] # ή
[ɔ pinɔitis] / han er opphavsmannen til virksomhetsplanen (aktivitetsplanens far)
ίόίά [inɔ ðimiurǥɔs sçðiu ðrasis] / opphavsmannen
til et spill όόύ [ɔ ðimiurǥɔs nɔs pΧniðju]
opphavsrett m. (copyright, opphavsretten til et åndsverk) ίή
ί [tɔ ðikɔma pnvmatikis iðiɔktisias] # (opphavsrettigheter)
άώ [ta pnvmatika ðikɔmata]
oppheng n. (også: hjuloppheng) ά [i anartisi]
opphengt adj. (hengt) έ [krmazmnɔs] # (bundet, fastlåst) έ
[ðmnɔs] / opphengt i overtro (veldig overtroisk) έή [ðmnɔs
stis prɔlipsis]
opphetet adj. (varm, heftig, hissig) ό[rmɔs] # ό [zɔirɔs] # έ
[ksanamnɔs] # έ [ɔrjizmnɔs] / en opphetet diskusjon ήή
έ ή[rmi/zɔiri/ksanamni/ɔrizmni sizitisi] # (ordkrig) ή
ί[zɔiri lɔǥɔmaçia]
oppheve v. (jur.)(annullere, avskaffe) ώ [katarǥɔ] # ώ [akirɔnɔ] #
ί [ksalifɔ] # ώ [rimɔðikɔ] # (stryke, slette, annullere,
tilbakekalle) ά [ðiaǥrafɔ] # έ [kataŋglɔ] # (jur.) (tilsidesette,
omstøte) ί[apɔriptɔ] # ύ [apaǥɔrvɔ] # (tilbakekalle, trekke
tilbake) ώ [anakalɔ] # ί [rɔ] # ώ[anrɔ] # (slippe fri, sette fri)
ύ [apɔðzmvɔ] / ikke opphevet (ikke avskaffet) ά
[akatarjitɔs] / oppheve en lov ώ ό [katarǥɔ nɔmɔ] # ώέ
ό [akirɔnɔ na nɔmɔ] # ώέό [anakalɔ na nɔmɔ] / oppheve
forbudet (av noe) ίόά [rɔ tin apaǥɔrfsi (s/ja kati)] /
oppheve portforbudet ίόί [rɔ tin apaǥɔrfsi tis
kiklɔfɔrias] / oppheve priskontrollen ύέ [apɔðesmvɔ tis tims]
opphevelse m. (avskaffelse) ά [i katarjisi] # ά [i katalisi] #
ύ [i akirɔsi] # ά [i ksalipsi] # (heving, fjerning, ettergivelse)
ά [i arsi] # (opphør, avbrudd, opphold, ende, utgang) ά[i
katapafsi] / kommitéen foreslår opphevelse av forbudet ήί
άό [i pitrɔpi isijit tin arsi tis apaǥɔrfsis] / opphevelse av
en lov άό[katarjisi nɔmu] / opphevelsen av beleiringen/blokaden
άίύ [i arsi tis pɔliɔrkias/tu apɔklizmu]
opphisse v. (gjøre vill) ώ [ksaǥriɔnɔ] # (gjøre sint) ί [ksɔrjizɔ] #
(forarge, ergre) ί [kndrizɔ] # (egge, vekke opp) ώ [ksipnɔ] #
ί [ðijirɔ] # (oppildne, spore, anspore, egge) ώ [kssikɔnɔ] /
opphisse noen seksuelt ώέί [ksipnɔ sarkiks piimis] / jeg
var veldig opphisset ήέ [imun katataraǥmnɔs]
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opphisselse m. (sinnsopprør) έ [i ksapsi] # ά [tɔ anama] #
ό [ɔ knvrizmɔs] # ά [i (ana)tarasi] # ό
[ɔ anavrazmɔs] # ά [i anastatɔsi] # ά [i anastatɔma]
# ί [i siŋginisi] # (kraftig opphisselse, delirium) ί [i
frnitiða] # (raseri, sinnsbevegelse, heftighet) ά [i vurlisia] #
(oppstemthet, begeistring, pirring, stimulering) έ [i jrsi] # έ [i
ðijrsi] # ό [ɔ rizmɔs] / jeg følte en sterk opphisselse ή
έ [imun katataraǥmnɔs] / skape opphisselse (hisse opp stemningen)
ώ έ [ðimiurǥɔ ksapsi]
opphissende adj. (stimulerende, pirrende) ό [ðijrtikɔs] # ό
[ristikɔs] # ό[prɔklitikɔs] # (fengende, oppkvikkende, nervepirrende)
ό [nusiastikɔs]
opphisset adj. (sint, ilter) ύ [ɔksiimɔs] # έ [vksaptɔs] #
έ[ɔrjizmnɔs] # έ [ksɔrjizmnɔs] # έ
[ksanamnɔs] # (forstyrret, nervøs, opprørt, rystet) ά [anastatɔs] #
έ [anastatɔmnɔs] # έ [nvriazmnɔs] # (opprørt,
oppkavet) έ [kssikɔmnɔs] / en opphisset (sint) folkemengde
έό [ɔ ɔrjizmnɔs ɔΧlɔs] # έή[tɔ ksanamnɔ
plirɔs] / folk var opphisset (stemningen blant folk var opphetet) όή
έ [ɔ kɔzmɔs itan ksanamnɔs] / hun var veldig opphisset/opprørt
ήάά [itan s mǥali anastatɔsi] / hvorfor er han så
opphisset (hva er det han har hisset seg sånn opp over) ίέάέ
[jati çi anapsi tsi] # ίίόέ [jati in tɔsɔ nvriazmnɔs] /
være opphisset over έί [Χɔ aǥɔnia ja]
opphold n. (det å oppholde seg midlertidig på et sted) ή [i ðiamɔni] # ί
[i nðimia] # (besøk) ή [i paramɔni] # (stans) έ [i ansçsi]
# (utsettelse) ή [i anavɔli] # (avbrudd, avbrytelse, stans, pause) ή
 [i ðiakɔpi] # ά [tɔ stamatima] # ά[i katapafsi] #
(stans, pause, pusterom, utsettelse) ό [ɔ anapamɔs] # ά [i
anapavla] / er De fornøyd med oppholdet? ίέόή
[is fΧaristimnɔs apɔ ti ðiamɔni sas] / et kort opphold (et kortvarig opphold)
όή [vraçiΧrɔnia paramɔni] # (på buss-/togreise) ύ
ήύ) [sindɔmi apɔkɔpi (taksiðju)] # (kortere stans, opphold underveis)
ό [ɔ stamɔs] : vi skal ha et kort opphold i Roma άό
όώ [a kanum na mikrɔ stamɔ sti rɔmi] / et midlertidig opphold
ί [i parpiðimia] / et tremåneders opphold ίή
[trimini paramɔni] / et ufrivillig opphold  ή ή [mja
anaŋgastiki paramɔni] / gjøre et opphold (ta en pause) άά
[kanɔ mja anapavla] / hans opphold i London ή ί [i
parmɔni tu stɔ lɔnðinɔ] / oppholdet var meget hyggelig ή ήύ
ά[i ðiamɔni itan pɔli fΧaristi] / under mitt opphold άή
 [kata ti ðiarki mu] / uten opphold (omgående) ίή [Χɔris anavɔli] #
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(uten avbrudd, uten stans) ά [Χɔris stamatima]
oppholde v. (oppta, beskjeftige, legge beslag på) ώ [apasΧɔlɔ] # (hefte)
ώ [arǥɔpɔrɔ] # ώ [kaistrɔ] / dette spørsmålet trenger ikke å
oppholde oss lenge (vi trenger ikke å bruke mye tid på/dvele lenge ved dette spørsmålet)
άήύ όέ [ðŋ Χriazt na mas
apasΧɔlisi pɔli aftɔ tɔ ma] / hva oppholdt deg så lenge? (hvorfor ble du så lenge?)
όό [ti s arǥɔpɔris tɔsɔ] / jeg skal ikke oppholde dere lenge
ήύ [ðn a sas apasΧɔlisɔ pɔli] / opphold han (du) med
snakk så jeg får tid til å... όύέ
ό [apasΧɔlis tɔn si m kuvnda ja na vrɔ Χrɔnɔ na] / oppholde seg (bo)
έ [ðiamnɔ] # έ [paramnɔ] # (være bosatt, ha bopel) ώ*
[nikɔ] : oppholde seg i utlandet/på ei øy έόί [ðiamnɔ
stɔ ksɔtrikɔ/s nisi] : han oppholdt seg i utlandet i seks år έ
όέό [parmin stɔ ksɔtrikɔ ksi Χrɔnja]
oppholdssted n. (tilholdssted) ή [i ðiamɔni] / hans oppholdssted er ukjent
(ingen vet hvor han holder til) ήίά [i ðiamɔni tu in aǥnɔsti]
oppholdstillatelse m. ή [tɔ ðiamɔnitiriɔ] # άή [i aðia
paramɔnis]
opphopende adj. (kumulativ) ό [(si)sɔrftikɔs] # ό [aristikɔs]
opphopet adj. (hardpakket, sammenpakket t) έ [sisɔrvmnɔs]
opphopning f.m. (akkumulasjon) ύ [i pafksisi] # ώ[i sisɔrfsi]
# ώ [i pisɔrfsi] # ύ [tɔ simfirma] # (hamstring,
lagring, bevaring (i minnet))ύ [aspɔisavrisi] / opphopning av
rikdom ώύ [sisɔrfsi plutu] / opphopning av skitt ώ
 [i pisɔrfsi] / opphopning (aggregat) av mineralpartikler ύώ

ί [simfirma ɔriktɔn sɔmatiðiɔn]
opphøre v. (forfalle (til betaling), utløpe, ta slutt) ή [liǥɔ]
opphørssalg n. (restsalg) ίί [i ipɔlipɔn kpiisi] # ήί

 [i jniki kpiisi] # ώή [i kptɔsis (katastimatɔs)]
opphøyd adj. (opphøyet, majestetisk, fryktinngytende) έ [aksiɔsvastɔs] #
(edel) ό [pivlitikɔs] # ή [vjnis] # ό[ipsilɔfrɔn]
opphøydhet m. (fornemhet, høyhet) έ [i vjnia]
opphøye v. ώ [ipsɔnɔ] # (rense, foredle, sublimere) ί [ksaǥnizɔ] /
opphøye i tredje potens (måle i kubikk) ί[kivizɔ] : opphøye et tall i tredje
potens ίέό[kivizɔ nan arimɔ] / opphøye fem i tredje potens
ώίύ [ipsɔnɔ tɔ pnd stin driti ðinami]
opphøyelse m. (renselse, sublimering) ό [ɔ ksaǥnizmɔs] # ά [i
ksaǥnisi] # (heving, oppmuntring, ros, lovord, oppstemthet) ύ [i ksipsɔsi]
oppildne v. ώ[kinitɔpiɔ] # ώ [kssikɔnɔ] # (begeistre, elektrisere)
ί [ǥalvanizɔ] # (elektrisere, fjetre, fascinere, begeistre, henføre) ί
[ilktrizɔ] # (hisse opp, stimulere, egge, pirre, vekke) ί* [ðijirɔ] # ί
[ksjirɔ] # (anspore, sette mot i, oppmuntre, animere) ώ [mpsiΧɔnɔ] /
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oppildne arbeiderne til å streike ώάή [sprɔΧnɔ tus
rǥatz na aprjisun] : han oppildnet dem til å streike ή
ή [tus kssikɔs na aprjisun] / oppildne massene ίή
[ǥalvanizɔ ta plii] # ίίώ ά [ðijirɔ/ksjirɔ/
kssikɔnɔ tiz mazs] /
oppildne
sine supportere ώύ

[kinitɔpjɔ tu ɔpaðuz mu] / oppildne soldatene (til kamp) (sette mot i soldatene)
ώ ώ[mpsiΧɔnɔ tus stratjɔts] / talene hans oppildnet folket
όήό [i lɔji tu kssikɔsan tɔn gɔzmɔ] / taler som
oppildner folk/rører ved folkesjela όίύό
[lɔji pu ðijirun ta pnvmata tu kɔzmu]
oppildnende adj. (opphissende, eggende, provoserende) ό [ristikɔs]
oppildnet adj. (oppglødd, opphisset, opptrekt) έ [kurdizmnɔs]
oppjaget adj. (under tidspress) ό [viastikɔs] / jeg er oppjaget (jeg har veldig
liten tid) ίύό[im pɔli viastikɔs]
oppjustere v. (øke gradvis, sette opp gradvid, trappe opp) άά[afksanɔ
klimakɔta] # (heve) ώά [rksisɔnɔ prɔs ta panɔ]
oppkalle v. (døpe, kalle, titulere, betegne som, gi økenavn/tilnavn/klengenavn) ί
[vaptizɔ] # ί [vaftizɔ] / de oppkalte han etter bestefaren ώ
'όύ[tu ðɔsan tɔnɔma tu papu tu] / gata var oppkalt etter
Venizelos άό'όέ[vaftisan tɔ drɔmɔ m
tɔnɔma tu vnizlu]
oppkaste seg v. (oppnevne/utpeke seg selv) ί [aftɔðiɔrizɔm] / han
oppkastet seg til dommer over min oppførsel ίίή

 [aftɔðiɔristik kritis tiz ðiaǥɔjiz mu]
oppkavet adj. (oppøst, snudd på hodet, opp ned, helt forfjamset) άά [anɔ katɔ] #
άά [anɔ katɔ] # (opprørt, oppøst) έ [kssikɔmnɔs] / hun var
helt oppkavet ήάά [itan anɔ katɔ] / hvorfor er ungene så oppkavet?
ίίέέά[jati in tsi kssikɔmna ta pðja] / jeg var
så oppkavet at… ίέέέά [iΧa na ttjɔ
brðma stɔ kfali mu pu]
oppkjørsel m. (kjørevei fram til et sted, inngang, inngangsparti) ί [i isɔðɔs] / han
satte fra seg bilen i oppkjørselen til palasset άίόί

ύ [afis tɔ aftɔkinitɔ tu stin isɔðɔ tu palatju]
oppklare v. ύ [ksðialinɔ] # (rydde opp, oppklare, avklare) ί
[kskaarizɔ] # ί[kaarizɔ] # ί[kskaarizɔ] # (finne ut av,
avdekke, komme til bunns i) ί [ðialfknɔ] # ά[ksiΧnjazɔ] #
ί[ksakrizɔ]# (belyse, kaste lys over) ί [ðiafɔtizɔ] # (gjøre rede
for, forklare, fortolke) ώ [ksiǥɔ] / oppklare en misforståelse ί
ή [ðialfknɔ mia parksijisi] / oppklare en sak/et spørsmål
ίέή [kaarizɔ na zitima] / oppklare en tvetydighet/uklarhet
ίίά [kskaarizɔ mja aɔristia/ asafia] / oppklare/
kaste lys over et mysterium ίάύέή
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[ðiafɔtizɔ/ksiΧnjazɔ/ksðialinɔ na mistiriɔ]
oppklarende adj. (klargjørende, illustrerende) ό [ðiasafitikɔs] # ό

[ksijitikɔs]
oppklaring f.m. (avklaring, klargjøring, tydeliggjøring) ή[i apɔsafinisi] #
ά [tɔ ksakrizma] # ά [kskaarizma] # (løsning, forklaring,
avdekking) ύ [i ðialfkansi] # (etterforskning, tilbakesporing,
oppsporing, løsning) ί [i ksiΧniasi] # (undervisning, opplysning,
belysning) ώ [i ðiafɔtisi] # (forklaring, klargjøring, tolkning) ή
[i ksijisi] / her er det nødvendig med en ytterligere oppklaring (dette krever en
nærmere forklaring) άάήό [Χriaszt kapja ksijisi
akɔmi] / oppklaring av en misforståelse άή [kskaarizma
parksijisis]
oppklarings- (forklarings-) ό[ksijitikɔs]
oppklarning m. (om været) ά [tɔ ksaniǥma] # έ [tɔ ksastrɔma]
oppklistring f.m. (påklistring, påliming) ό [i pikɔlisi]
oppkobling f.m. (telefon) (omkobling, ny tilkobling) ύ [i anasinðsi]
oppkok n. (neds. oppgulp) ά [tɔ anamasima] # (sammensurium) ά
[i salata] / den andre boka hans var et oppkok av den første ύί
ήάώ [tɔ ðftrɔ vivliɔ tu itan anamasima tu prɔtu] / lage
et oppkok av (koke suppe på) ώ [anamasɔ] / stilen din er et oppkok av
andre folks idéer έήίάόέέ [i ksi su
in mja salata apɔ klmns iðs]
oppkomling m. (streber, statusjeger) ί [ɔ arivistas] # (m.) ή [ɔ
arivistis] # (f.) ί [i arivistria]
oppkomme n. (kilde) ή [i piji] # (ile, vannkilde, oppkomme) ύ [i vrisi] /
et lite oppkomme (ei lita ile/olle) ύ [i vrisula] / et oppkomme i
skogen ύά [vrisi stɔ ðasɔs] / være et oppkommme av idéer (få
mange idéer) ώέ [jnɔvɔlɔ iðs]
oppkrever m. (innsamler, konduktør) ά [ɔ ispraktɔras] # ά
[ɔ ispraΧtɔras]
oppkvikke v. (kvikke opp, styrke, virke oppkvikkende; bli oppkvikket) ώ
[anastilɔnɔ] # ώ [zɔɔǥɔnɔ] # ώ[zɔɔpiɔ] # (fornye(s), gjenføde(s),
forynge(s)) ώ [anajnɔ] / den reine lufta i landsbyen vil oppkvikke
deg/gjøre deg godt όέύ' ή [ɔ kaarɔs aras
tu Χɔriu a sanajnisi]
oppkvikkende adj. (rekreerende, underholdende) ό[anaðimiurjikɔs] #
(styrkende, intensiverende, forsterkende) ό [ðinamɔtikɔs] # (livgivende,
styrkende) ό [zɔɔǥɔnɔs] # (fengende, opphissende, nervepirrende)
ό [nusiastikɔs] / oppkvikkende musikk (glad musikk, ”musikk som
løfter sinnet”) ήώ[musiki pu anipsɔm tɔ nu] /
oppkvikkende søvn όύ [zɔɔǥɔnɔs ipnɔs]
oppkvikket adj. έ[ðinamɔmnɔs] / jeg følte meg oppkvikket etter dusjen/
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morgenturen έέύόόί
[niɔsa ðinamɔmnɔs istra apɔ tɔ dus/tɔm brɔïnɔ pripatɔ]
opplag n. (opptrykk, reproduksjon) ύ [i anatipɔsi] # ύ [i ktipɔsi]
# (utgave, utgivelse) έ[i kðɔsi] # (varebeholdning) ό [tɔ
apɔma] / andre utgave, femte opplag ύέέύ
[ðftri kðɔsi pmpti ktipɔsi] / nytt opplag (nytrykk, opptrykk) ύ [tɔ
ksanatipɔma]
opplagssted n. (oppbevaringssted, lagringsplass) ή [i apɔiki]
opplagt adj. ά [vðjatɔs] # (åpenbar, tydelig) ή [katafanis] #
ό[aptɔs] # ή [mfanis] / en opplagt feil έόέά
[na aptɔ/katafanz laɔs] / ikke opplagt til å arbeide (lite lysten på å arbeide)
όά [aprɔimɔz ja ðulja] / opplagt på moro ί
[plakadziðikɔs] / være opplagt til (å gjøre) noe (være i humør til (å gjøre) noe, ha
lyst til (å gjøre) noe) έέάά [Χɔ kfi na kanɔ kɔti] : jeg er ikke
opplagt til å ta imot besøk έέέ [ðn Χɔ kfi ja piskpts]
opplagt adv. (helt opplagt, bestemt, sikkert) ώ [asfalɔs]
opplesning f.m. (resitasjon, deklamering, framføring) ί [i apaŋglia] /
opplesning av dikt ίή [apaŋglia piimatɔs]
oppleve v. (møte, stå overfor) ί [andimtɔpizɔ] # (komme ut for, være ute for)
ώ [apandɔ] # (erfare, gjennomleve, føle (noe) på kroppen) ί [ǥnɔrizɔ]
ώ [prnɔ] # (tåle, gjennomgå, gjennomleve) έ[ipɔfrɔ] # ά
[ðɔkimazɔ] #  [zɔ] # ώ [prnɔ] / få oppleve (oppdage, finne) ί
[ǥnɔrizɔ] : da hun fikk oppleve kjærligheten/hva kjærlighet var όώ
έ[ɔtan ǥnɔris tɔn rɔta] / han har opplevd to kriger έ
έ [zis/pras ðjɔ pɔlmus] : jeg har opplevd/være igjennom to kriger
έάέ [Χɔ prasi ðjɔ pɔlmus] / jeg har opplevd fattigdom
(jeg vet hva det vil si å være fattig) έίώ [Χɔ ǥnɔrisi ti ftɔçia] /
oppleve en bitter skuffelse άήή [ðɔkimazɔ pikri apɔǥɔïtfsi]
/ oppleve motgang ώή [prnɔ strisis] / oppleve vanskeligheter
ίί[andimtɔpizɔ ðiskɔlis] # άάί
[ðɔkimazɔ mǥals ðiskɔlis]
opplevelse m. (erfaring, hendelse) ί [tɔ viɔma] # ί [i mbiria] #
(eventyr, kjærlighetshistorie) έ [i priptia] / det er en (stor) opplevelse å
se han danse/å høre henne synge ίάάέύ
ύά [in tɔ kati alɔ na tɔm vlpiz na Χɔrvi/na tin akuz na traǥuðaï]
/ en ubehagelig opplevelse άί [ðisarstɔ viɔma] / en uforglemmelig/
smertelig/ubehagelig opplevelse έήάί [mja
aksΧasti/ɔðiniri/ðisarsti mbiria] / eventyrlige/fantastiske opplevelser ώ
έ [miɔðis priptis] / gode og dårlige opplevelser (hyggelige og mindre
hyggelige opplevelser) άάώ [fΧarista k ðisarsta
vjɔmata] / vi har hatt en forferdelig pplevelse ήάό [zisam kati
fɔvrɔ]
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opplevelsesreise f.m. (eventyrlig reise) ώί [tɔ priptiɔðs taksiði]
opplive v. (gjøre levende, våkne opp/til live, friskne til) ύ [zɔndanvɔ]
oppliving f.m. (levendegjøring) ά [tɔ zɔndanma]
opplyse v. (lyse opp, belyse) ί [fɔtizɔ] # έ [fŋgɔ] # (informere) ί
[ǥnɔrizɔ] # ώ[ǥnɔstɔpiɔ] # ώ [plirɔfɔrɔ] # (opplyse ved
hjelp av elektrisitet) ί [ilktrɔfɔtizɔ] / lyskasterne opplyste fasaden
ίίό[i prɔvalis fɔtizun tim brɔsɔpsi] / opplyste gater
έό [ilktrɔfɔtizmni ðrɔmi]
opplysende adj. (belysende, klargjørende) ό [ðiafɔtistikɔs] # (informativ,
lærerik) ό [nimrɔtikɔs] # ό [katatɔpistikɔs]
opplysning f.m. (informasjon) ί [i plirɔfɔria] # (oppklaring, klargjøring,
belysning, propaganda) ώ [i ðiafɔtisi] # (innsikt) ό [ɔ
ðiafɔtizmɔs] # (data, fakta) ί [ta sitiçia] / bekreftet du opplysningen
ήί [palifss tim blirɔfɔria] / denne opplysningern er
konfidensiell ήίίή [afti i plirɔfɔria in mbistftiki]
/ det har ikke kommet fram nye opplysninger/(jur.) bevis ίέί
[ðn iΧam na stiçia] / en opplysning ί [mja plirɔfɔria] / et vell av
opplysninger (store mengder opplyasninger)ίώ[afɔnia
plirɔfɔriɔn] / for nærmere opplysninger henvend Dem til/i... ό
ίί [ja prisɔtrs plirɔfɔris apfinit is] / fortrolige
opplysninger όί[Χɔ pɔrits plirɔfɔris] / framskaffe
opplysninger ώ ί [apɔktɔ plirɔfɔris] # (snuse opp, skaffe seg
opplysninger) ώί[kstripɔnɔ plirɔfɔris] / få/motta
opplysninger άί[lamvanɔ plirɔfɔris] / ha/sitte inne med en
sikker opplysning (ha et stalltips) έύί [Χɔ mja siǥuri
plirɔfɔria] / ha nøyaktige/pålitelige opplysninger έέέί
[Χɔ akrivs/tiks plirɔfɔris] / hale opplysninger ut av noen ώ
ίόά[apɔspɔ plirɔfɔris apɔ kapjɔn] / han sitter inne med
masse opplysninger ίόόώ [in isavrɔs/paktɔlɔs
plirɔfɔriɔn] / innhente opplysninger om noen/noe ίί
άά [prnɔ plirɔfɔriz ja kapjɔn/kati] / komme med opplysninger (gi
opplysninger) ίί [ðinɔ plirɔfɔris] : han kom med opplysninger
uoppfordret έόί [ðɔs afɔrmita plirɔfɔris] /
motstridende opplysninger όί[alilɔsiŋgruɔmns
plirɔfɔris] / nøyaktige opplysninger (nøyaktig informasjon) ίί
[akrivis plirɔfɔris] / politiske/økonomiske opplysninger έέ
ή [pɔlitiks/ikɔnɔmiks iðisis] / presse opplysninger ut av noen ώ
έίόά [apɔspɔ m apils plirɔfɔris apɔ kapjɔn] /
samle opplysninger ύήί[mazvɔ iðisis/ plirɔfɔris] /
sikre opplysninger (sikker informasjon) έί [tiks plirɔfɔris] /
sjekke/få bekreftet en opplysning ύί [palivɔ mja
plirɔfɔria] / tilbakeholdelse av opplysninger άώ [i kratisi
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plirɔfɔriɔn]
opplysningskontor n. (informasjonsbyrå, „informasjon“) ίώ [tɔ ǥrafiɔ
plirɔfɔriɔn]
opplysningstida f.m. ήύ [i pɔçi tu ðiafɔtizmu] # ώ
ύ [ɔ ɔnas tu ðiafɔtizmu]
opplyst adj. ά [ðjafɔtɔs] # ώ [katafɔtistɔs] # (tent, med påslått lys)
ό [anaftɔs] # (informert) έ [fɔtizmnɔs] / en opplyst
enevoldshersker (hersker i et opplyste enevelde) έά[fɔtizmnɔs
ðiktatɔras] / gata var fullt/godt opplyst (gata var et lyshav/flommet av lys) ό
έόώ [ɔ ðrɔmɔs lamb apɔ ta fɔta] # όήό [ɔ
ðrɔmɔs itan ɔlɔfɔtɔs] / huset var fullt opplyst ίήό [tɔ spiti itan
ɔlɔfɔtɔ]
opplæring f.m. (undervisning, utdanning) ά [i maisi] # ά [i
kmaisi] # ί[i kpðfsi] # (skolering, utdannelse)
ώ [i ðiapðaǥɔjisi] / de unge må få opplæring/bli skolert i
demokrati έέύά [i ni prpi na
ðiapðaǥɔǥund ðimɔkratika] / opplæring av personell/mannskaper ό
ίύ [i pimɔrfɔsi/kpðfsi prɔsɔpiku] / opplæringa/
undervisningen må/bør begynne tidlig ίέ'ίί [i
kpðfsi prpi narçizi nɔris]
oppløfte v. (oppmuntre, virke oppløftende eller oppbyggende) ί [ksvjnizɔ] #
ώ[ksipsɔnɔ] / kunstneren skal ikke bare forlyste, men også oppløfte sitt
publikum έέόόίάώ
ήό [ɔ kalitΧnis prpi ɔçi mɔnɔ na psiΧaǥɔji ala k na ksipsɔni tɔ akrɔatiriɔ
tu]
oppløftelse m. (oppbyggelse, løftet stemning, hevning, høyning) ά [i anatasi]
oppløftende adj. (oppbyggende, oppbyggelig, foredlende, rensende) ό
[ksjvnistikɔs] / musikk virker oppløftende (musikken adler mannen/mennesket)
ήώά [i musiki ksipsɔni tɔn anrɔpɔ]
oppløftet adj. (opprømt, henrykt, jublende glad) ό [ɔlɔΧarɔs]
oppløpsside f.m. (siste langside) ήί [i tliki fia] / komme ut på/ta fatt på
oppløpssida ίήί [bnɔ stin dliki fia]
oppløse v. (annullere) ύ [liɔ] #ύ[ðialiɔ] # ύ [linɔ] # ί
[ksmrðizɔ] # (bringe uorden i, desorganisere) ώ [apɔðiɔrǥaɔnɔ] #
(kjem.: bryte ned) έ[apɔsintɔ] (spre, fjerne) ί [skɔrpizɔ]
ώ [skɔrpɔ] / oppløse et ekteskap ύά[liɔ ǥamɔ] # ύύέ
ά[ðialiɔ/linɔ na ǥamɔ] : et oppløst ekteskap/hjem έά
έί [ðialimnɔz ǥamɔs/ðialimnɔ spiti] / oppløse et firma/et selskap
ύί [ðialiɔ mja tria] / oppløse parlamentet/Stortinget ύ
ή [ðialiɔ ti vuli] / oppløse transporttjenestene i et område (få transporttjenesten i et område til å bryte sammen) ώί
ή[apɔðiɔrǥanɔnɔ tis siŋginɔniz mias priɔçis]
oppløselig adj. ό [ðialitɔs] # ύ [ðialisimɔs] # ά[vðialitɔs]
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/ oppløselig i vann (vannløselig) όό [ðialitɔs s nrɔ]
oppløsende adj. (fortynnende, løsnings-, nedbrytende) ό [ðialitikɔs]
oppløses v. (løse seg opp, gå i oppløsning) ύ [ðialiɔm] # ύ [analiɔ] /
oppløsning m. ύ [i lisi] # (annullering) ύ [i akirɔsi] # ά
[i ðialisi] # ί [i matɔsi] # (opphevelse) ά [i katarjisi] #
(forkludring, desorganisering, avbrytelse) ά [i apɔðiɔrǥanɔsi] #
(forfall, forråtnelse, forvitring) ά [i apɔsarɔsi] # ό [i
sarɔtita] # (forfall, forråtnelse, forvitring, kjem. løsning) ύ [i
apɔsinsi] # (spredning, sløsing, bortkasting) ό [i ðiaskɔrpisi] #
ό [tɔ skɔrpizma] # (separasjon, oppdeling, atskillelse) ώ [i
ðiaΧɔrisi] # (forfall, undergang) ό [ɔ marazmɔs] / gå i oppløsning
ώ[apɔsarɔnɔ] # ύ [ðialiɔm] : den nye staten gikk i
oppløsning på grunn av korrupsjon/borgerkrig έάύό
άύό [tɔ nɔ kratɔs ðialiik apɔ ti ðiafɔra/tɔn mfiliɔ
pɔlmɔ] / i oppløsning ά [s ðialisi] / partiet/regimentet var i (full)
oppløsning όύέώ [tɔ kɔma/tɔ sindaǥma jin
skɔrtɔΧɔri] / oppløsning av en bedrift/et ekteskap ύίά [lisi
trias/ǥamu] / oppløsningen av et imperium όί[ɔ
marazmɔs mjas aftɔkratɔrias]
opplåst adj. (åpen, ulåst) ό[aniΧtɔs] # ί [kskliðɔtɔs]
oppmerksom adj. (lydhør) ό [prɔsktikɔs] # έ [prɔsilɔmnɔs]
# ό [ðiakritikɔs] # (omsorgsfull, påpasselig, omhyggelig) ή
[pimlis] # (oppvartende, imøtekommende, omsorgsfull) ό[pripiitikɔs] /
en oppmerksom forsamling (oppmerksomme lyttere, tilhørere) ό
ή[prusktikɔ akrɔatiriɔ] / en oppmerksom elev/lytter ό
ήή [pråsehtikås maJitis/akråatis]  / en oppmerksom tilskuer
όή [prɔsktikɔs paratiritis] / gjøre noen oppmerksom på
noe ώήάά [fistɔ tim brɔsɔçi kapju s kati] /
oppmerksom på (klar over) ή (+gen.) [nimrɔs] : være oppmerksom på
(klar over) ώ [siniðitɔpiɔ (tɔn)] # ά
[andilamvanɔm (tɔn)] : være oppmerksom på faren έίύ
[Χɔ piǥnɔsi tu kinðinu] : er du oppmerksom på farene ? ί
ύ [siniðitɔpiis tus kinðinus] : han er oppmerksom på farene/vanskene
έίύώ [çi piǥnɔsi tɔŋ ginðinɔn/ðiskɔljɔn] / han
så ikke ut til å være oppmerksom på faren όέί
ύ[fnɔtan na min çi sisi tu kinðinu] / være oppmerksom mot gjestene sine
ίόέ [im pripiitikɔs stus kalzmnus mu]
oppmerksomt adv. (med oppmerksomhet) ά [prɔsktika] # έ
[frɔndizmna] # ί [m frɔndiða] / få stor offentlig oppmerksomhet
(få stor publisitet, bli føstesidestoff) ώάό [apɔktɔ mǥali
ðimɔsiɔtita] / lytte oppmerksomt ύά [akuɔ prɔsktika]
oppmerksomhet f.m. (omsorg) ί [i frɔndiða] # (omsorg, stell, pleie)
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ί [i pripiisi] # (omhu) ή [i prɔsɔçi] # (viten, bevissthet)
ό[i nimrɔtita] # (liten gave) ά [tɔ ðɔraki] # (vaktsomhet)
ύ [i paǥripnisi] #(aktpågivenhet) ό
[i prɔsktɔkɔtita] # (imøtekommenhet, omsorg)ό [i pripiitikɔtita]
/ all vår oppmerksomhet var rettet mot ormen (vi tok ikke øynene fra ormen)
ήώί[i prɔsɔçi mas karfɔik stɔ fiði] / avlede
oppmerksomheten (foreta en avledningsmanøver) άό[kanɔ
andiprspazmɔs] / avlede noens oppmerksomhet ώ ήά
[apɔspɔ tim brɔsɔçi kapju] / din oppmerksomhet må være konsentrert mens... (din
konsentrasjon må være på topp mens...) ήέίί
ώ... [i prɔsɔçi su prpi na n aprispasti nɔ] / fange noens oppmerksomhet (oppnå
øyekontakt med noen) ύύύή ά
[prɔslkiɔ/lkiɔ/pisirɔ tim brɔsɔçi kapju] # ίήά
[Χmalɔtizɔ tim brɔsɔçi kapju] / gi noen masse omsorg/oppmerksomhet ύ
ίήά[piðapsilvɔ frɔndiðs/pripiisis s kapjɔn] /
henlede oppmerksomheten på ώ/ύή [fistɔ /pisirɔ
tim brɔsɔçi s] : jeg vil henlede oppmerksomheten på følgende punkter 
'ύήήί [a la na pisirɔ tim brɔsɔçi
sas sta ksis simia] / ikke tiltrekke seg oppmerksomhet (ikke gjøre seg bemerket,
holde seg i bakgrunnen)  ί [min apɔfnɔm] : han var også med i
gjengen, men han holdt seg i bakgrunnen ήόίά
ό [itan ki aftɔs sti simɔria ala ðn apɔfnɔtan] / med (stor)
oppmerksomhet ί [m frɔndiða] / med henført oppmersomhet 
έή [m tatamni prɔsɔçi] / saken fortjener vår fulle oppmerksomhet
όίόή [i ipɔsi aksizi ɔli mas tim brɔsɔçi] / som
ikke fortjener oppmerksomhet (som ikke er verdig å bli lagt merke til) ά
ή[anaksiɔs tis prɔsɔçiz mu] / tiltrekke seg ens oppmerksomhet
ύή [prɔslkiɔ tim brɔsɔçi tu] # (fange noens
oppmerksomhet) ύύύή ά [pɔslkiɔ/
lkiɔ/pisirɔ tim brɔsɔçi kapju] : han prøvde å tiltrekke seg min oppmerksomhet
άύή [prɔspais na prɔslkisi tim brɔsɔçi
mu] / til tross for vår oppmerksomhet άύή  [para tin
paǥripnisi mas] / vekke noens interesse/oppmerksomhet ίώ
έά[ðijirɔ/prɔkalɔ tɔ ndiafrɔn kapju] / vekke stor
oppmerksomhet (vekke oppsikt, lage røre) άάάί [kanɔ/
prɔkalɔ mǥali sisi] : uten å vekke oppmerksomhet ίύ
όή [Χɔriz na prɔslkisi kannɔs tim brɔsɔçi] / vie oppmerksomhet
(vise aktsomhet, være forsiktig) ίή [ðinɔ prɔsɔçi] : disse faktorene må
vies større oppmerksomhet έίόή'ύ
ά [prpi na ðɔi prisɔtri prɔsɔçi saftus tus paraǥɔnds] : vie en sak svært
liten/minimal oppmerksomhet ίάήά [ðinɔ laçisti prɔsɔçi
s kati] / vie sitt arbeid full oppmerksomhet (ha all sin oppmerksomhet rettet mot sitt
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arbeid, fokusere fullt og helt på arbeidet sitt) ίέήά
[ðinɔ amriti prɔsɔçi sti ðulja mu]
oppmuntre v. (anspore) ώ [mpsiΧɔnɔ] # ώ [anapsiΧɔnɔ] # 

ύ [parɔtrinɔ] # (glede) ά [alǥrarɔ] # (tilskynde, anspore)
ύ [anaarinɔ] # ύ[narinɔ] # (anspore, støtte, sette mot i)
ώ [ŋgarðjɔnɔ] # ί[rmnɔ] / han ble oppmuntret av besøket
hennes (besøket hennes muntret ham opp) ίή ί [i piskpsi
tis tɔn ŋgarðiɔs] / oppmuntre noen (glede noen) ίά ά
[aniǥɔ tiŋ ǥarðja kapju] # ώίά [prɔksnɔ fimia s
kapjɔn] : oppmuntre en pasient ώέά [mpsiΧɔnɔ nan arɔstɔ]
: oppmuntre noen i studiene ύάέ [narinɔ
kapjɔn stis spuðs tu ] / oppmuntre til til større innsats ώό
ά [mpsiΧɔnɔ ja ndɔnɔtrs prɔspais]
oppmuntrende adj. (gledelig) ό [ŋgarðiɔtikɔs] # (oppfordrende,
stimulerende, oppløftende) ό [narindikɔs] # (oppkvikkende, fengende,
opphissende) ό [nusiastikɔs] # (om ord: varmende, ansporende)
ό[alprɔs] / med oppmuntrende tilrop έέ
[m arindiks kravjs] / oppmuntrende nyheter έή
[ŋgarðiɔtiks iðisis] # άέ [narindika na] / oppmuntrende ord
άό [ŋgarðiɔtika lɔja] # ά/ά ό
[narindika/alpra lɔja] / oppmuntrende tegn (gode/lovende tegn) ά
ά [narindika simaðia]
oppmuntring f.m. (ansporing, tilskyndelse, stimulering) ά [ai anaarisi] #
ά[narinsi] # ύ [i anapsiΧɔsi] # ύ [i
mpsiΧɔsi] # ί [i ŋgarðiɔsi] # ό [i parɔtrinsi] #
ά [i narinsi] # ή [i prɔtrɔpi] # (heving, opphøyelse, ros,
lovord, oppstemthet) ύ [i ksipsɔsi] # (formaning, bønnfallelse)
ό [ɔ ksɔrkizmɔs] / din ros var en stor oppmuntring for meg
έόήάίέ [ɔ pnɔs su itan mǥali nisçisi ja
mna]
oppmåling f.m. (opptelling) έ [i katamtrisi] # έ [ tɔ mtrima]
/ oppmåling av ei tomt έέόέ [i katamtrisi/tɔ
mtrima nɔs ikɔpðu] / oppmåling av land/landareal (landmåling) έ
 [i mtrisi tiz jis]
oppnavn n. (økenavn, klengenavn) ύ [tɔ parɔnimiɔ] # ί [i
parɔnimia] # ί [i prɔsɔnimia] # ύ [tɔ paratsukli] #
ί [i pɔnɔmasia] # ί [tɔ pitɔ] # (dagl.) ό
[tɔ paranɔmi]
oppnevne v. (utnevne, ansette) ί [ðiɔrizɔ] # ύ [anakirisɔ] / oppnevne
en representant ίό [ðiɔrizɔ andiprɔsɔpɔ] / oppnevne på nytt
(reetablere) ί [anasistnɔ] : oppnevne en ny komité (reetablere en
komité) ίή [anasistnɔ mja pitrɔpi]
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oppnevnelse m. (nominasjon, utnevnelse, utvelgelse) ή [i anakiriksi] #
ό [ɔ ðiɔrizmɔs] # ό [ɔ ɔrizmɔs] / oppnevnelse av et verge
όό [ɔ ɔrizmɔs kiðmɔna]
oppnå v. (lykkes med, få til) ά [pitiŋΧanɔ] # (gjennomføre, gjøre, få til)
έ [katafrnɔ] # ύ [apɔlavɔ] # ώ [simiɔnɔ] # (nå
fram til, rekke, få) ά [fanɔ] # ά [ftanɔ] # (skaffe seg, få) ί
[apɔkɔmizɔ] # ί [prɔspɔrizɔm] # (utrette, fullføre, få gjennomført)
ώ [pitlɔ] # ώ[katɔrɔnɔ] # (gjøre, få til) έ [pifrɔ] /
det/den vil oppnå en høy pris ίά [a pulii akriva] / du oppnår
ingenting ved å være uhøflig ίίίή [ðn krðizis
tipɔta na tɔ is ajnis] / du vil ikke oppnå noe (som helst) hvis du ikke arbeider (du
vil ikke se noen framgang hvis du ikke arbeider) ήύ
[ð a ðis prɔkɔpi an ðn ðulvis] / hva har du så oppnådd? (hvor er resultatene?)
ίή[pu in i prɔkɔpi su] / hva oppnår vi med å vente 
έ [ti a vji m tɔ na primnum] / jeg har jobbet hardt
hele livet, og hva har jeg oppnådd? ύάόή
ό [ðulvɔ sklira ɔli mu ti zɔï, k ti apɔlafsa] / oppnå en god pris (bli solgt for
en anselig sum) άήή [pjanɔ kali timi] : møblene oppnådde en god pris
έέήή [ta pipla pjasan kali timi] / oppnå flertall
ώ [nilikjɔnɔm] # άί [fanɔ stin nilikiɔsi] :
han oppnådde flertall έί[fane stin nilkiɔsi] / oppnå
fordeler (få/ha fordeler) ίέ [prɔspɔrizɔm ɔfli] / oppnå
fullkommenhet άό [fanɔ tliɔtita] : han oppnådde fullkommenhet
έό [ftas stin tliɔtita] / oppnå resultater ά
έ[pitiŋΧanɔ apɔtlzmata] : dette resultatet ble oppnådd takket være
deg όέώάέ [aftɔ tɔ apɔtlzma katɔrɔik
Χari s sna] / oppnå/få til/gjøre forbedringer έώ [pifrɔ vltiɔsis]
/ oppnå/komme til velstand ώί [apɔktɔ vimria] / på fem år
oppnådde han like mye som andre gjør på femti έόάό
άή [s pnd Χrɔnja katafr ɔsa ali s pninda] / vanskelig å oppnå
ό [ðiskatɔrɔtɔs] / med å være kranglete oppnår du ingenting!
ίόέί[m tɔ na is ristikɔz ðŋ gatafrnis
tipɔta]
oppnåelig adj. (mulig, gjennomførbar) ό [fiktɔs] # ύ [pitfksimɔs] #
ό[katɔrɔtɔs] # ό [farmɔsimɔs] # ό [bɔrtɔs] /
oppnåelige mål ίό [fikti stɔçi]
oppnåelighet f.m. (mulighet for å oppnå) όύ [i ðinatɔtita pitfksis]
ό [tɔ fiktɔ] # ώ [tɔ katɔrɔsimɔ] # ή

 [tɔ praǥmatɔpiisimɔ] # ύ [tɔ pitfksimɔ]
oppnåelse m. ί [i pitfksi] # ί [i pitiçia] # ί
[i praǥmatɔpiisi] / oppnåelse av sine mål ίό [pitfksi tɔn
stɔΧɔn mu]
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oppofre seg v. ίί [jinɔm isia] / oppofre seg for ίί [jinɔm
isia ja]
oppofrelse m. (offer) ί [i isia]
opponere v. (reagere mot, være imot, protestere) ώ[andiðrɔ] # ώ
[nandiɔnɔm (s)] # (imøtegå, gå imot, motsi) ά [kɔndrarɔ] # (motsette
seg, gjøre motstand) ί* [nistam] / han opponerer mot alt foreldrene hans
sier άίέί [andiðraï s kati pu ln i ǥɔnis tu]
/ jeg opponerte ikke mot faren min ώέ [ðn
nandiɔika stɔm batra mu] / stadig opponere mot noen (gå systematisk imot noen)
άώίά [kanɔ sinΧɔs andipraksi s kapjɔn]
opportun adj. (betimelig, i rett tid, beleilig) έ[ŋgrɔs] # (passende, riktig, i rett
tid, betimelig) ύ [ftɔs]
opportunisme m. ό [ɔ ɔpɔrtunizmɔs] # (forhaling, forhalingspolitikk,
sendrektighet) ί [i krɔskɔpia]
opportunist m. ή [ɔ ɔpɔrtunistis] # (værhane, medløper) ό
 [ɔ/i krɔskɔpɔs] # ά [ɔ apɔstatis] / være opportunist (være en
værhane, snu kappa etter vinden) άή [alazɔ ppiisis] # ά
ύώ [valɔ tɔ ruΧa mu aljɔs] # ώ [krɔskɔpɔ] : Manolis
hadde forandret seg, han var blitt en opportunist άόέ
ύώ[alaks ɔ manɔljɔs k val ta ruΧa tu aljɔs]
opportunistisk adj. ό [krɔskɔpikɔs]
opposisjon m. (motstand, sterk motforestilling) ί [i andisi] # ί [i
andistasi] # (motstand, konkurranse) ί [i andipraksi] # (politisk)
ί [i andipɔlitfsi] # (protest, innvending, motstand, motarbeidelse)
ί [i nandiɔsi] / opposisjonens kritikk av regjeringen έ
έόί[ɔ lŋΧɔs tis kivrnisis apɔ tin andipɔlitfsi] /
opposisjons mot myndighetene/mot autoritetene ίά ή
[andistasi kata tis arçis] / sitte i opposisjonen (opponere, motsette seg noe)
ύ [andipɔlitvɔm] / være/befinne seg i opposisjon til noen (om noe)
(tale imot noen/være uenig med noen (i en sak) ίίά
άά [vriskɔm s andisi m kapjɔn (panɔ s kati)]
opposisjonell m. (venstrevridd person, lasaron, dagdriver) έ [ɔ rblɔs]
opposisjonell adj. (venstrevridd, lat, ustelt) έ [ɔ rblɔs]
opposisjonsbenker m. (plassene til represenstantene for opposisjonen) έ
ί [ðrana tis andipɔlitfsis]
opposisjoneleder m. ό ί [ɔ arçiǥɔs tis andipɔlitfsis]
opposisjonslyst f.m. (opposisjonstrang) ύί [tɔ pnvma andilɔjias]
opposisjonspartiene n.pl. όί [tɔ kɔmata tis andipɔlitfsis]
opposisjonspolitiker m. (medlem av opposisjonen) ήί

ί [vulftis/vulftina tis andipɔlitfsis]
oppover adv. ά [prɔs ta panɔ] # (til værs, mot himmelen) 'ή [tapsilu]
/ på vei oppover (på vei opp, for oppadgående) ά [s anɔðɔ] :
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arbeidsledigheten er på vei oppover ίίά [i anrjia vriskt
s anɔðɔ]
oppoverbakke m. (motbakke, oppstigning) ή [ɔ anifɔrɔs] # ά [i
anifɔrja] # ό [i anifɔra] # έ [i anɔfria] # ό

[ɔ grmɔs] / det var en bratt oppoverbakke på det punktet (akkurat der)ή
όέίί [ipirç mja apɔtɔmi anɔfria s kinɔ tɔ
simiɔ]
oppramsing f.m. (oppregning) ί [i aparimisi] # (oppregning, oppstilling)
ά [tɔ araðiazma]
oppreisning f.m. (kompensasjon, erstatning) ή [tɔ andisikɔma] #
όί[i ksɔflisi vrjsias] # ό [i panɔrɔsi] #
(jur.) ό [i apɔðɔsi] # ί [i apɔzimiɔsi] # ά
[i apɔkatastasi] / få oppreisning ίί [prnɔ apɔzimiɔsi] : få/
kreve oppreisning av noen ίώίόά [prnɔ/zitɔ
ikanɔpiisi apɔ kapjɔn] / gi full oppreisning ίήά
[prɔvnɔ s pliri apɔkatastasi] / gi noen oppreisning ί ά
[ðinɔ ikanɔpiisi s kapjɔn] / han fikk oppreisning i folks omdømme
άίό [apɔkatastaik stin ktimisi tu kɔzmu]
/ oppreisning og erstatning (jur.) ήί [simvivastiki
apɔzimiɔsi]
oppreist adj. (stående, opprett) ή [fitnis] # ό [stitɔs] # (opprett, rett
opp og ned) ό[ɔlɔisjɔs] / helt oppreist/opprett (rett opp og ned) ί
ή [tliɔs fitnis] # ώό [ndlɔs stitɔs] # (vertikal, loddrett)
ό [ɔlɔrɔs] / holde seg oppreist (stå oppreist) έήό
[stkɔm fitnis/stitɔs] : hold deg oppreist! (rett deg opp!) όί
[ɔlɔisjɔ tɔ kɔrmi su]
opprens(n)ing f.m. (utrensk(n)ing) ά [i kaarisi] # ά
[tɔ lambikarizma]
opprenskningsaksjoner m. (mil.) έή [i kaaristiks
piçirisis]
opprett adj. (oppreist, rank, ubøyd) ό [ɔriɔs] # (rett, loddrett, vertikal) ό

[ɔrɔs] / hold deg opprett! (rett deg opp! stå/sitt oppreist/med rak rygg!) ό

ί [ɔriɔ tɔ kɔrmi su]
opprette v. (stifte, grunnlegge) ύ [idriɔ] # (introdusere, anbefale) ή [sistinɔ]
opprettelse m. (iverksettelse, iverksetting) έ [i spisi] # (grunnleggelse,
dannelse) ί [i iðrisi] # ά [i katartisi]
opprettholde v. (bevare, holde på) ώ [ðiatirɔ] # (holde på, ikke gi slipp på) ώ
[kratɔ] / opprettholde lov og orden ώ όά[ðiatirɔ ti ðimɔsia
taksi]
opprettholdelse m. (bevaring) ή [i ðiatirisi] / opprettholdelse av ro og
orden/lov og orden ήόά [i ðiatirisi tiz ðimɔsias taksis]
oppretting f.m. (korrigering, retting (av feil)) ά [i apɔkatastasi]
oppriktig adj. (åpen, dyptfølt, inderlig) ή [ilikrinis] # ί[aprɔspiitɔs]
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# (åpenhjertig, troskyldig, endefram) ά[aðɔlɔs] # ά [aprɔfasistɔs]
# (troskyldig, naturlig, naiv) ή [apɔnirftɔs] # (åpen, ærlig) ό
[aniΧtɔs] # ά [ksastrɔs] # (oppriktig, jovial) ό
[aniΧtɔkarðɔs] # (genuin, sann, uforfalsket) ό [anipɔkritɔs] # (uten
baktanker, endefram, liketil, uegennyttig, uegoistisk) ό [anistrɔvulɔs] #
(frittalende, frimodig, åpenhjertig) ό [aniΧtɔlɔǥɔs] # ό
[lfrɔstɔmɔs] # (inderlig, hengiven, brennende) ή [ðiakaïs] # (gemyttelig,
hjertelig, godmodig, varm, vennlig)ά [ŋgarðiɔs] / dette er min (ærlige og)
oppriktige mening ήίήώ [afti in i ilikriniz mu ǥnɔmi] /
et oppriktig/sterkt ønske ήί [ðiakaïs piimia] / med oppriktig
beundring όό [m anipɔkritɔ avmazmɔ] / med oppriktig
interesse (med spontan interesse) ίέ [m aprɔspiitɔ
nðiafrɔn] / oppriktige/ inderlige ønsker ίέ [ilikrinis fçs] / skal
jeg være oppriktig/for å være ærlig, så er jeg ikke veldig begeistret for denne idéen
'ήέύήέ[ja na m ilikriniz ðn ma
mbni k pɔli afti i iða]
oppriktig adv. ά[ilikrina] # ά [kskaara] # (virkelig, ærlig og
oppriktig) ά [aliina] / er dere oppriktig glad i hverandre? ό
ά [aǥapjɔsast aliina] / jeg er oppriktig takknemlig mot dere/Dem (jeg er
dere/Dem dypt takknemlig) ίάώ [sas im ilikrina vǥnɔmɔn]
/ jeg tror/mener oppriktig at (det er min oppriktige mening at) ύάό
[pistvɔ ilikrina ɔti] / oppriktig talt ά [ilikrina] # (helt oppriktig) ά
ί [m ka parisia] # (for å si det som det er) ώάί
[milɔtaz m ka ilikrinia] : oppriktig talt, det tror jeg ikke (noe på) ά
ύ [ilikrina ðn dɔ pistvɔ] / si meg helt oppriktig hva du mener 
άώ [pz mu kskaara ti ǥnɔmi su]
oppriktighet f.m. ί  [i ilikrinia] # (bryskhet, beintfram måte å være på)
ά [i amvlinsi] # (åpenhjertighet, åpenhet, fritalenhet) ί
[lfrɔstɔmia] # (umiddelbarhet, åpenhjertighet, ærlighet) ύ [fitita] /
oppriktighet er en av hans gode egenskaper ίίέόό
[i ilikrinia in na apɔ ta prɔsɔnda tu] # ίό έέί
ί [mia apɔ tis pɔls tu arts in i ilikrinia]
oppringning m. (telefonsamtale) ή [i klisi] # (telefonoppringning) ή
ή [i tilfɔniki klisi] # ήό [i tilfɔniki prɔsklisi] /
brannvesenet fikk flere titalls oppringninger ήήάή
[i pirɔzvstitki pir ðkaðs klisis]
opprinnelig adj. ό [arçikɔs] # (arketypisk, primitiv, ur-) έ [arçǥɔnɔs] #
έ[arçtipɔs] # (underliggende) ό* [jnsiurǥɔs] / den
opprinnelige betydningen av et ord ήώέέ[i arçiki/prɔti
nia mjaz lksis] / den opprinnelige årsaken ήί [i jnsiurji tia]
/ opprinnelig verdi (verdi som ny) ήί [arçiki aksia]
opprinnelse m. (rot, kilde, begynnelse, utspring, opphav) ή [i arçi] # ή [i piji]
# έ [i prɔlfsi] # (tilblivelse, skapelse) έ [i jnisi] #
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(herkomst, avstamning) ή [i kataǥɔji] / artenes opprinnelse έ
ώ [i prɔlfsi tɔn iðɔn] : Darwins ”Artenes opprinnelse” ”ή
ώ” ί [i kataǥɔji tɔn iðɔn tu ðarvinu] / av utenlandsk opprinnelese
ήέ [ksnis prɔlfsis] / ha sin opprinnelse i (ha som årsak, ha sitt
utspring i, skrive seg fra) έή [Χɔ san afɔrmi] / kruttet er av kinesisk
opprinnelse (kruttet ble oppfunnet i Kina) ύίήέ
[tɔ baruti in kinzikis prɔlfsis] / livets opprinnelse/tilblivelse έή
[i jnisi tiz zɔis] / opprinnelsen til en skikk ήήόί [i kataǥɔji
nɔs imu] / ord med latinsk opprinnelse έήή
έ [lksiz latinikis kataǥɔjis/prɔlfsis] # έίόά
[lksiz m riza apɔ ta latinika] / ords opprinnelse (ordavledning, etymologi)
ήέ [i paraǥɔji lksɔn] / universets/verdens opprinnelse/
begynnelse ή ό [i arçi tu kɔzmu]
opprinnelsesland n. ώύέ [iΧɔra prɔlfsɔsɔ/prɔlfsis]
opprinnelsessertifikat n. (toll, handel) (opprinnelsesbevis, som viser hvopr en vare kommer
fra) όύέ [tɔ pistɔpiitikɔ prɔlfsɔs/prɔlfsis]
opprissing f.m. (opp-/avtegning, skissering) ή [tɔ kssikɔma] # ό
[ɔ kssikɔmɔs]
opprivende adj. (vanskelig) ό[martirikɔs] # (opprivende, hjerteskjærende,
rystende) ά [sparaksikarðiɔs] / en rystende historie om elendighet/
vanskjebne άίί [mja sparaΧtikarðia istɔria
ðistiçias]
oppriving f.m. (oppflenging, sønderriving; hjertesorg) ό [ɔ sparaǥmɔs] #
ά [tɔ sparaǥma]
opprop n. ή [i klisi] # ά [tɔ kalzma] # (navneopprop)
ό [i prɔsklisi] # (budskap, proklamasjon, kunngjøring) ά [tɔ
ðiaŋglma] # (kunngjøring, proklamasjon, bedyring, høytidelig erklæring) ή
 [i ðiakiriksi] # έ [tɔ prɔnundziamndɔ] / ha/foreta
(navne)opprop άά [fɔnazɔ katalɔǥɔ] / komme med et opprop
άίά [vǥazɔ/kðiðɔ ðiaŋglma] / siste opprop for passasjerer
på flight nr.... ίόάή [tlfta
prɔsklisi ja tus pivats tis ptisis]
opprusting f.m. (opprustning, bevæpning) ό [ɔ ksɔplizmɔs] #
ό [ɔ panksɔplizmɔs]
opprydning f.m. (opprydding, ordning, stell) ό [tɔ vɔlma] # ό
[ɔ fprpizmɔs] # ύ [tɔ nikɔkirma] # (rydding (på rommet etc.))
ό [i ðiamɔrfɔsi] # ό [i ðjɔrɔsi] # (det å få orden på noe,
utforming) ύ [tɔ sulupɔma] / opprydning i huset (ryddesjau i huset)
όάύ [tɔ vɔlma/pastrma tu spitju] : ha full
opprydning på et rom (vaske et rom grundig) ώέά [kssikɔnɔ na
ðɔmatiɔ]
opprømt adj. (glad, oppløftet) ί [priΧarɔs] # (oppløftet, henrykt, jublende glad)
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ό [ɔlɔΧarɔs] / opprømt over nyhetene ίέ [priΧarɔz ja
ta na]
opprømthet m. (festrus, jubel, jublende glede) έ [i ksarsi] # ί [i
aǥaliasi] # ά [i anaǥaljazma]
opprør n. (arbeidsnedleggelse, mytteri, oppsetsighet)ά [i stasi] # (oppstand, revolt,
opprørsånd, oppvigleri) ί [i andarsia] # έ [i ksjrsi] #
ό [tɔ rbljɔ] # ή [tɔ sikɔma] # ό [ɔ sikɔmɔs] #
(sinnsopprør, opphisselse) ά [i anastatɔsi] # ά [tɔ
anastatɔma] / egge/mane noen til opprør mot (sette noen opp mot) ώ
άά [panastatɔ kapjɔn kata] : egge folket/mannskapet til opprør
ώόήί [ipɔkinɔ tɔ laɔ/tɔ plirɔma s andarsia] /
gjøre opprør άί [kanɔ andarsia] # ί [ksjirɔm] #
ώέ [ksspɔ s ksjrsi] # ώ [kssikɔnɔm] # (heise
opprørsfanen, ble rebelsk, skeie ut) ώέ [sikɔnɔ pandjra] # (flykte opp i
fjellet/ut i bushen, bli opprører) ίί [vjnɔ stɔ klari] # (gjøre oppstand,
reise seg, gripe til våpen) ώ [panastatɔ] # (være opprørsk, gå og drive i
gatene, dreive dank) ύ [rblvɔ] / gjøre opprør mot (falle fra, gå imot, ta
avstand fra) ώ ά [apɔstatɔ kata] # (bli opprørt over, kjenne/nære avsky
for) ώά[panastatɔ kata] : studentene gjorde opprør mot
diktaturet έέάί[i fitits ksjrikan kata
tiz ðiktatɔrias] / hele byen var i opprør (det var gjærende uro i hele byen) ό
όήό [ɔli i pɔli itan s anavrazmɔ] / opprøret i befolkningen
όά [tɔ rbljɔ tɔm bɔpularɔn] / væpnet opprør έ
ά [nɔpli stasi] # έέ[i nɔpli ksjrsi]
opprøre vά [tarasɔ] # (frastøte, virke frastøtende, vekke ubehag) ώ

ό [prɔkalɔ apɔtrɔpiazmɔ] # (om vannflate o.l.: lage bølger på, kruse)
ύ[anaðvɔ] # (ryste, gjøre en oppbrakt) ί [arɔstnɔ] # (irritere,
opprøre, provosere, gå en på nervene) ί [risɔ] # ί [ksrisɔ] #
(opphisse, forarge, tirre) ί [ksɔrjizɔ] / jeg er opprørt ved tanken på å...
(tanken på å.... opprører meg) έό έ [mu frni
apɔtrɔpiazmɔ i iða na] / jeg var opprørt over... άό[taraΧtika
apɔ] / opprøre en (by en imot) ί [mksjirɔ] # (overf. opprøre noen,
skjære noen i hjertet) ίά [kɔ kapjɔn] # (vekke avsky hos noen, gjøre en
kvalm) ώίά [prɔkalɔ aiðia s kapjɔn] : brutaliteten deres
opprørte meg ίή[i ktinɔðia tuz m ksijr] : brutaliteten
hans opprørte alle ίάό'ό [i ktinɔðia tu
prɔkals apɔtrɔpiazmɔ sɔlus] : frekkheten hennes opprørte meg 'έ
ίά [mris i anðia tis] : holdningen hans opprørte henne έ
ά [tin kaps i stasi tu] / nyhetene opprørte meg 'ώ
έ [marɔstisan da na] : nyhetene opprørte hele landsbyen (nyhetene satte sinnene i
kok i landsbyen) έέέό [ta na jmisan ksapsi tɔ Χɔriɔ] :
nyhetene opprørte/sjokkerte oss άέ [mas katataraksan ta na]
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opprørende adj. (sjokkerende, skandaløs, forferdelig) ί [apsiɔs] # (skammelig)
ή[aΧaraΧtiristɔs] # ή[aΧaraktiristɔs] # (veldig
irriterende, enerverende) ό [knvristikɔs] # (provoserende, irriterende)
ό [ksristikɔs] # (avskyelig, grusom) ό [apɔtrɔpɔs]
opprører m. (partisan, overløper)(mannlig) ά [ɔ andartis] # (kvinnelig)
ά [i andartria] # (rebell, overløper, renegat, desertør) ά [ɔ
apɔstatis] # (revolusjonær, vrangvillig/gjenstridig person) ά [ɔ
panastatis] # f. ά [ɔ panastatria] # (opposisjonell , venstrervridd
person, lasaron) έ [ɔ rblɔs] # (mytterist) ή [ɔ stasiastis] /
en gjeng med opprørere (en opprørsbande) άώ [mja ɔmaða andartɔn]
opprørsfane f.m. άί [ɔ lavarɔ tis andarsias]
# ί
έ [i sima tis ksjsis] / heise opprørsfanen ώά 
ί [ipsɔnɔ tɔ lavarɔ tis andarsias]
opprørsk adj. ό [apɔstatikɔs] # ά [panastatɔs] # ό
[stasiastikɔs] # (trassig, gjenstridig) ά[andartikɔs] # (oppviglersk,
revolusjonær) ό[anatrptikɔs] # (rebelsk, vill, uregjerlig, umedgjørlig,
ustyrlig) ό [anipɔtaktɔs] # ό [anipɔtaΧtɔs] # ί
[atiasɔs] # (urolig, uregjerlig, balstyrig) ά [ataktɔs] # ά [ataΧtɔs]
# (oppfarende, urolig) ί [viɔs] / en opprørsk menneskemengde ί
ή [viɔ pliɔs] : opprørske menneskemasser άή [atakta plii]
/ hun har et opprørsk sinnelag (hun er en opprørsk natur) έάή
[çi andartikɔ Χaraktira] / opprørsk atferd ήά [stasiastiki
simbrifɔra] / opprørske idéer έέ[anatrptiks iðs]
opprørsleder m. ί [ɔ taraksias] # όίά [ɔ
arçiǥɔs/prɔttiɔs tis stasis] / opprørslederne άώ [i
prɔtrǥats tɔn daraΧtɔn] / opprørslederne ble skutt ίά
ί [i prɔttii tis stasis tufkistikan]
opprørspoliti n. άάά [ta mɔnaðs apɔkatastasis tis
taksis] #  [ta mat]
opprørsstyrke m. (geriljastyrke) άά [i andartikz ðinamis]
opprørsånd f.m. (oppvigleri, opprør, oppstand,) ί [i andarsia]
opprørt adj. έ [aǥanaktizmnɔs] # (vill, rasende) έ [aǥrimnɔs]
# (skremt, engstelig) έ[ɔrivimnɔs] # (forstyrret, nervøs, opphisset,
rystet) ά [anastatɔs] # έ [anastatɔmnɔs] # (ute av seg,
vill, gal) έ[ksalɔs] # (oppkavet, oppøst) έ [kssikɔmnɔs] /
hvorfor er ungene så opprørt? ίίέέά[jati in tsi
kssikɔmna ta pðja] / bli opprørt (bli irritert/ergerlig/forbitret) ί
[knvrizɔm] : jeg ble opprørt over å høre at... ώί
ό [anastatɔika manɔndas ɔti] : jeg ble/var opprørt ved tanken på at…
έέό [ksjrika sti skpsi ɔti] / jeg er sjokkert - ja, opprørt
(ja, jeg vemmes)! ίέέέ [im kpliktɔs ti lɔ
aiðiazmnɔs] / opprørt hav έά[i aǥrimni alasa]
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opprørthet f.m. (ergrelse, forbitrelse) ό [ɔ knvrizmɔs]
oppsamling f.m. (opphop(n)ing, akkumulasjon) ώ [i sisɔrfsi] #
ώ [i pisɔrfsi]
oppsamlingsplass m. (for herreløse dyr/(feilparkerte) biler etc.) άέώ

ί[i mandra (ja aðspɔta zɔa/ja aftɔkinita]
oppsan! interj. (til et barn: opp igjen!) ά [ɔpalakia]
oppsetsig adj. (opprørsk) ά [andartikɔs] # ό [anipɔtaktɔs] #
ό [anipɔtaΧtɔs] # (ulydig (mot noen)) ά ά
[anipakuɔs (s kapjɔn)] / en oppsetsig person (opprører, rebell) (mannlig)
ά [ɔ andartis] # (kvinnelig) ά [i andartria]
oppsetsighet f.m. ί [i andarsia] # (mytteri, opprør) ά [i stasi] #
(ulydighet, umedgjørlighet, trass) ή [i anipakɔï] # ή [i
anipɔtaji] # ί [i anipɔtaksia] # (ulydighet, mil. ordrenekt,
insubordinasjon) ί [i apiarçia] # (grettenhet, trass, dårlig humør)
ί [i ðistrɔpia] / han ble stilt for krigsrett for oppsetsighet
(insubordinasjon) έίί[pras stratɔðikiɔ ja apiarçia]
/ tilfeller av oppsetsighet/(mil.) ordrenekt/insubordinasjon ύ
ί [kruzmata apiarçias]
oppsettende adj. (utsettende, forhalings-) ό [pivraðindikɔs]
oppsetting f.m. (iscenesetting) ί [i skinɔsia] # (oppførelse) ί
[i ðiðaskalia] # (rigging, klargjøring, utarbeidelse) ά [i katartisi]
(reising, oppførelse, montering) ή [tɔ stisimɔ] / oppsetting av et
teaterstykke ίόύ [i ðiðaskalia nɔs rǥu] / oppsetting av telt
ήέ [tɔ stisimɔ tndas]
oppsigelse m. (avskjedigelse) ό [i apɔlisi] # ό [i apɔtaksi] #
ί [i kataŋglia] # (fratredelse, pensjonering) ί [i
apɔstratia] # (tvungen fratredelse) ήώ [prɔrtiki apɔΧɔrisi]
# (avbestilling, avbrudd) ή [i ðiakɔpi] # (oppsigelsesfrist, oppsigelsestid)
ί [i prɔïðɔpiisi] / gi noen en måneds oppsigelse ύά
ίόή [apɔliɔ kapjɔn m prɔïðɔpiisi nɔz mina] / oppsigelse
av en kontrakt ίί[kataŋglia simvɔlu] / oppsigelse av et
abonnement ήή[ðiakɔpi mjas sinðrɔmis] / seks måneders
oppsigelse άί [ksamini kataŋglia] : de ga meg/jeg fikk seks
måneders oppsigelse/frist for å forlate huset ώέήί
ίί [mu ðɔsan ksi mins prɔzmia na ŋgatalipsɔ tɔ spiti] / true
en ansatt med oppsigelse ώ έάό[apilɔ nan apalilɔ m
apɔlisi] / ulovlig oppsigelse άό [paranɔmi apɔlisi]
oppsikt f.m. (sansasjon, røre) άί[i mǥali sisi] # έ [tɔ f] #
(overvåk(n)ing, observasjon, tilsyn)ή [i pitirisi] # ί [i
pivlpsi] / ha/holde noen under oppsikt (overvåke noen) έάάό

ή [Χɔ kapjɔn katɔ apɔ pitirisi] / vekke allmenn oppsikt (skape sensasjon,
lage bølger) άό [kanɔ ɔrivɔ] # άόό [kanɔ dɔrɔ/krɔtɔ] #
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άύ [kanɔ bujɔ] # (gjøre seg bemerket, være/bli samtaleemne blant folk)
ύό [akuǥɔm stɔŋ gɔzmɔ] # (ha stor gjenklang) έή
ή[Χɔ zɔïri apiçisi] # (gjøre et imponerende inntrykk, gjøre seg bemerket)
άέ [kanɔ f]
oppsiktsvekkende adj. ό [ndipɔsiakɔs] # (forbausende, forbløffende)
ό[kpliktikɔs] # (iøynefallende, spektakulær) ό [amatikɔs]
# (sensasjonell) ύ[pɔlikrɔtɔs] / en oppsiktsvekkende prisstigning
ήύώ [amatiki afksisi tɔn dimɔn] / en oppsiktsvekkende
rettssak ύί[pɔlikrɔti ðiki] / oppsiktsvekkende prestasjoner/resultater
άύέ [kpliktika pitvǥmata/apɔtlzmata] / på
en oppsiktsvekkende måte (med brask og bram, med dunder og brak) ώ
[pataǥɔðɔs]
oppskakende adj. (rystende) ό [siŋglɔnistikɔs]
oppskakende adv. (på en rystende måte) ά [sindaraktika]
oppskaket adj. έ [taraǥmnɔs] # έ [anastatɔmnɔs] / veldig
oppskaket (helt på styr) ίέ [tliɔs anastatɔmnɔs]
oppskjæring f m. (oppkutting, forskjæring, tranchering) ό [tɔ kɔpsimɔ] /
oppskjæring av ei kake όύ [tɔ kɔpsimɔ mjas turtas] /
oppskjæring av kyllingen όό[tɔ kɔpsimɔ tu kɔtɔpulu]
oppskjørtet adj. (forfjamset) έ [alafiazmnɔs] # ά [anakata] #
έ[sastizmnɔs] # άά [anɔ katɔ] # (i oppstandelse, ”i hundre”,
i hektisk aktivitet) ό [s kssikɔmɔ] / nyhetene gjorde med helt
nervøs/oppskjørtet (da jeg fikk nyhetene, ble jeg helt forvirret) έ' έ
άά [ta na mkanan anɔ katɔ] / være oppskjørtet (ha panikk) ί
έ [im alafiazmnɔs] # (være nervøs, være opprørt) ώέ
[njɔɔ ksapsi] # ίέ [vriskɔm s ksapsi]
oppskrapt adj. (full av riper eller skrammer) άί [jmatɔz ǥðarsimata]
έ[ǥradzunizmnɔs] # (oppskrubbet, oppklort) έ
[ksǥðarmnɔs] # (maltraktert, sundrevet) έ[katakskizmnɔs]
/ han var helt oppskrapt i ansiktet όόήέ
[tɔ prɔsɔpɔ tu itan katakskizmnɔ] / bordplata var oppskrapt έή
άί [tɔ trapzi itan jmatɔ ǥðarsimata] / plata/overflata på
skrivebordet mitt var oppskrapt άίή
έ [i pifania tu ǥrafiu mu itan ǥradzunizmni]
oppskrift f.m. (resept) ή [i sindaji] / samme oppskrift/blanding/behandling
som før (kjent resept) ήή [i ǥnɔsti sindaji]
oppskriving f.m. (revaluering, verdistigning) ί [i anatimisi] / oppskriving av
dollaren ίί [i anatimisi tu ðɔlariu]
oppskrubbbet adj. (oppskrapt, oppklort) έ[ksǥðarmnɔs] / oppskrubbede
knær έό[ksǥðarmna ǥɔnata]
oppskrudd adj. (om vannkran: åpen) ό [aniΧtɔs]
oppskrytt adj. έ[pɔliðiafimizmnɔs]
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oppskyt(n)ing f.m. ό [i ktɔksfsi] # ό [i ksapɔlisi] /
oppskyting av en satellitt όόόό [i ktɔksfsi/
ksapɔlisi nɔz ðɔrifɔru]
oppskåret adj. (klipt, avklipt, strøket til eksamen) έ [kɔmnɔs] # (opphakket, hakket
i småbiter) έ [ptsɔkɔmnɔs] / ansikte hennes ble/var oppskåret med
et barberblad όόήέ'έά [tɔ prɔsɔpɔ tis
itan ptsɔkɔmnɔ mna ksirafaki]
oppslag n. (nyhetsoppslag, emne) έ [tɔ ma] # (plakat, bekjentgjøring)
ί [i anakinɔsi] # (oppslag på veggen) ό [i tiΧɔkɔlisi] /
av/blant de viktigste oppslagene i dagens presse όάέ
ύύ[apɔ ta vasika mata tu simrinu tipu] / sette opp et oppslag
ώί [karfitsɔnɔ mja anakinɔsi]
oppslagsbok f.n. (håndbok) ή [tɔ vɔïima] # όί [tɔ ðiðaktikɔ
vivliɔ] # (pl.) ή [tɔ vɔïimata] : ordbøker og andre oppslagsbøker
άάή [lksika k ala vɔïimata]
oppslagsord n. (stikkord) ή [tɔ lima]
oppslagstavle f.m. (tavle for kunngjøringer) ίώ [ɔ pinakas
anakinɔsɔn]
oppslukt adj. έ [apɔrɔfimnɔs] # έ [prɔsilɔmnɔs] /
oppslukt av (opptatt av, fordypet i) έό...[apɔrɔfimnɔz m/s/
apɔ] # έέ [afɔsiɔmnɔs/kɔlimnɔs s] : oppslukt (i
lesingen) av en bok έάί [apɔrɔfimnɔz m tin
anaǥnɔsi vivliu] : han var så oppslukt av arbeidet sitt at... ήό
έά [itan tɔsɔ afɔsiɔmnɔs sti ðulja tu pu] : han
var så oppslukt av forskningen sin at... ήόέόέ
 [itan tɔsɔ apɔrɔfimnɔs apɔ tis rvns tu pu]
oppslukthet f.m. (opptatthet, fordypelse, absorpsjon) ό [i apɔrɔfisi]
oppslutning f.m. (deltakelse) ή [i simtɔçi] / oppslutning på meningsmåling
(gallupresultat, gradering, plassering på en skala) ά [i ðiavamisi]
oppsperring f.m. (oppblåsing, utbuling, utvidelse) ή [i ðiastɔli]
oppspinn n. (fantasi, fiksjon, eventyr) ύ [i paramii] # (fantasifoster, påfunn)
ό [tɔ pinɔima] # ό [i pinɔisi] # ύ [tɔ mivma]
/ alt dette er et fantasifoster/rent oppspinn όάίόί
 [ɔla afta in pinɔima tis fandasias su] # όόίάύ
[ɔla afta in kaara mivmata] / dette er fakta, det er ikke oppspinn άί
όίύ [afta in jǥɔnɔta ðn inparamiia]
oppsplitting f.m. (splitting, oppstykking, fragmentering) ά [i ðjaspasi] /
oppsplitting av et parti (i fraksjoner)  άόόύ [i
ðjaspasi nɔs kɔmatɔs (s ɔmaðuls)]
oppspore v. (lete etter, jakte på) ώ [anazitɔ] # ώ[kiniǥɔ] # (oppdage,
grave fram, avdekke, få rede på) ύ [anakaliptɔ] # ώ [iΧnilatɔ] #
ώ[kstripɔnɔ] # (finne, oppdage, avsløre) ί [vriskɔ] # (lokalisere,

36
finne) ί [ndɔpizɔ] / etter lang tids leting klarte jeg å oppspore det/han
ύύ'όύά [tɔ/tɔn kstripɔs istr apɔ pɔli psaksimɔ] /
jeg oppsporet han på en pub flere timer senere άέ
ύόώ [tɔn anakalipsa s mja tavrna istra apɔ ɔrs] / oppspore noen/noe
(finne noen/avdekke noe ved å følge sporene) ύάά

ώί [anakaliptɔ kapjɔn/kati akɔluɔndas ta iΧni] / (prøve å)
oppspore en gammel venn ώ έάί [anazitɔ nam baliɔ filɔ] /
politier har oppsoret ranerne ίόέ[i astinɔmia
ndɔpis tuz lists] / politiet sporet opp og fanget hele banden ί

ήέ όί [i astinɔmia kinijis ki pjas ɔli ti simɔria] /
politiet prøver å oppspore offerets søster, men de vet ikke hvor hun bor ί
ίήύά έ [i astinɔmia
prɔspai na vri tin aðlfi tu imatɔs ala ðŋ ksrun pu zi]
oppsporing f.m. (tilbakesporing, lokalisering) ό [i ndɔpisi] # ό
[ɔ ndɔpizmɔs] # (etterforskning, oppklaring, løsning) ί [i ksiΧniasi]
oppstand m. (opprør) έ [i ksjrsi] / gjøre væpnet oppstand ώ
έ έ [praǥmatɔpiɔ nɔpli ksjrsi]
oppstand m. (reisning, revolt, revolusjon) ά [i panastasi] # (opprør)
έ [i ksjrsi] # (opprør, mytteri) ά [i stasi] # (opprør,
opprørsånd, oppvigleri) ί [i andarsia] # ή [tɔ kssikɔma] #
ό [ɔ kssikɔmɔs]
oppstandelse m. ά [i anastasi] # (oppstandelse fra de døde, gjenoppliv(n)ing)
ί [i anaviɔsi] # ά [i nkranastasi] # (oppstuss,
oppstyr, virvar, ståhei) ύ [i anakatɔsura] # ά [i
anastatɔsi] # ά [i anastatɔma] # ή [i vɔï] # ή [i vuï]
# ό [tɔ vuitɔ] # ό [ɔ dɔrɔs] # (bråk, forstyrrelser, opptøyer)
ή [i anataraçi] / Kristi oppstandelse άύ
[i anastasi tu Χristu] / skape/forårsake oppstandelse ώή
[prɔkalɔ anataraçi] / stor oppstandelse (oppstyr, også: skjennepreken) ί
[tɔ patirdi] : det ble stor oppstandelse (det ble et ordentlig oppstyr, det ble noe til
oppstuss) έά[jin tɔ anasta]
oppstaset adj. (kledd, pyntet)έ* [nððimnɔs]
oppstasing f.m. (det å pynte seg/noen/noe) ά [tɔ lusarizma]
oppstemthet m. (opprømthet, festrus, jubel, jublende glede) ί [i aǥaliasi] #
ά [i anaǥaljazma] # έ [i ksarsi] # (begeistring, spenning,
ophissselse) έ [i ðjjrsi] # (høy/løftet stemning, heving, opphøyelse, ros,
lovord) ύ [i ksipsɔsi]
oppstigende adj. ό [anifɔrikɔs] # ή [anɔfris] # (anabatisk),
(hovedsakelig om sykdom, men også om vind:) ό[anavatikɔs] #
ό[anɔðikɔs]
oppstiging m. (o. til hest, oppgang, stigning) ά [i anavasi] # (motbakke)
ά[i anifɔria] # ό [i anifɔra] # ή [ɔ anifɔrɔs] #
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(klatring) ά [tɔ skarfalɔma] #ί[i anaricisi] #
ά [i anarisi] / ballongens oppstigning ύά
[i anipsɔsi tu arɔstatu] / oppstigingen på Olympen (klatringa opp på Olympen)
ί'O[i anariçisi stɔn ɔlimbɔ] / oppstigingen på tronen
(tronbestigelsen) άό [i anarisi stɔ rɔnɔ] : hans oppstiging på
tronen άόό [i anɔðɔs tu stɔ rɔnɔ]
oppstigning f.m. (stigning i terrenget, motbakke) ά [i anɔðɔs] # ά [i
anavasi] # (fly og ballong) ί [i apɔjiɔsi] # (på hest) ί [i
ipfsi] / ballongoppstigning άό[i anɔðɔs arɔstatu] / en
vanskelig oppstigning ύά [ðiskɔli anavasi]
oppstilling f.m. (presentasjon) ί [i parusiasi] # (paradering, parade)
έ [i parlasi] # (mil. innretting, oppstilling på linje, formasjon)

ά [i fiǥramisi] / oppstilling i slagorden (oppstilling på to linjer
vendt mot hverandre) ά [i andiparataksi] / oppstilling på rekke
(oppstilling, oppramsing) ά [tɔ araðiazma] / oppstillingen av hestene
(f.eks. startoppstillingen) άό [i parataksi tɔn alɔǥɔn] /
oppstillingen av spillere (lagoppstillingen) άώ [i parataksi tɔm
bΧtɔn] / spillernes oppstilling før kampen έώό
 [i parlasi tɔm bΧtɔn prin apɔ tɔ matz] / ta oppstilling (stille seg opp,
presentere seg) ά [parusiazɔm] # (stille opp i rekke/i slagorden)
ά [andiparatasɔ]
oppstillingsplass m. (paradeplass) ώά [ɔ Χɔrɔs parlasɔn] #
(appellplass, ekserserplass) ήέ [tɔ jipðɔ asksɔn]
oppstiver m. (styrkemedisin, oppkvikkende middel) ό [tɔ ðinamɔtikɔ]
oppstoppernese m. (oppstopper, stumpnese) ήήύ [i anajiristi/
anasikɔti miti] : med kort og butt oppstoppernese ύ [kɔndɔmitis] #
ύ[plakɔmitis] # ύ [platsɔmitis] # ύ
[platsukɔmitis] # (også: person med oppstoppernese) ύ[tɔ kutsɔmitis]
# ύ [tɔ platsɔmitis]
oppstrammer m. (korreks, irettesettelse) ί [i pipliksi] # (preken, skjennepreken,
overhaling) ή [i ðiðaçi] / gi noen en oppstrammer άάό
[vazå kapjån påsta] # ώά [malɔnɔ kapjɔn] / han ga meg en
oppstrammer fordi jeg kom for seint 'έόάά
[mval pɔsta/m malɔs pu arjisa]
oppstramming f.m. (styrking) ό [i anazɔɔǥɔnisi]
oppstuss n. (oppstyr, virvar, ståhei) ύ [i anakatɔsura] / det ble noe til
oppstuss έά[jin tɔ anasta]
oppstykket adj. (fragmentarisk, stykkevis, ufullstendig, tilfeldig) ό
[apɔspazmatikɔs] # (uten forbindelse med hverandre, usammenhengende, atskilt, ikke
tilknyttet) ύ [asinðtɔs]
oppstykket adv. (ujevnt, i rykk og napp) ό [akanɔnista]
oppstyltet adj. (svulstig, kunstig, tilgjort) έ [kszitimnɔs]
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oppstyr n. (ståhei, uro) ά [ɔ salɔs] # (røre, sensasjon) άί
[i mǥali sisi] # (ståhei, også: skjennepreken) ί [tɔ patirdi] # (dagl.)
ό[ɔ dɔrɔs] # ί[i fasaria] # ά[ɔ blas] # (bråk,
tumult) ή [i simblɔki] # (sosial uro, røre, oppstyr, spetakkel, rabalder)
ή [i anataraçi] # (skriking, oppstyr, ballade) έ [i kravjs] #
(bråk, drønn, overf. oppstyr) ά [ɔ pataǥɔs] # (røre, virvar, ståhei, oppstuss)
ύ [i anakatɔsura] # ά [i anastatɔsi] # ά
 [i anastatɔma] # ή [i vɔï] # ή [i vuï] # ό [tɔ vuitɔ] #
(opphisselse, iver, glød, sinnsbevegelse) έ [i ksapsi] / det ble et ordentlig
oppstyr (det ble noe til oppstuss) έά[jin tɔ anasta] # (det ble stort
rabalder/et spetakkel uten like, et helsikes bråk) έάόί [jin
mǥalɔ kakɔ/fasaria] / det oppstyret som fulgte i kjølvannet av denne skandalen
άή'όά [ɔ pataǥɔs pu prɔkliik ap aftɔ tɔ
skanðalɔ] / hvorfor alt dette oppstyret? (hva er det som står på?) ίόή
έ [jati ɔli afti i ksapsi] # ίόόό [jati ɔlɔs aftɔs ɔ dɔrɔs] /
lage oppstyr (skape røre, oppstuss) έάά[frnɔ/prɔkalɔ
anastatɔsi] # άόό [kanɔ ɔrivɔ/dɔrɔ] # άί [kanɔ
istɔris] : lage oppstyr om noe ώόά [ðimiurǥɔ pisɔðiɔ ja
kati] / mye oppstyr for ingenting! (mye skrik og lite ull) ύόί
[pɔli kakɔ ja tɔ tipɔta] # ύόί [pɔli ɔrivɔz ja tipɔt] # ύ
όί [pɔli dɔrɔz ja tɔ tipɔta] # (ubegrunnet oppstyr) ό
ά[aðikɔlɔjitɔs salɔs] / vekke oppstyr (skape senasasjon) άά [kanɔ
pataǥɔ]
oppstøt n. (rap) έ[tɔ rpsimɔ]
/ gi oppstøt (få en til å rape) έέ
[frnɔ rpsimɔ] : løk gir meg oppstøt (jeg får oppstøt av løk) ύ
έέ[ta krmiðia mu frnun rpsimɔ]
oppstøtting f.m. (avstiving, understøttelse) ή [i andistiriksi]
oppstå v. (upers. vb. det dukker opp, det viser seg) ύ [prɔkipti] # έ
[apɔrɔ] # ύ[anafiɔm] # (bli til) ί [jinɔm] # (bli født, bli skapt)
έ [jnjm] # ύ [ðimiurǥum] # (dukke opp el. fram, vise seg)
ύ [anakiptɔ] # ί[mfanizɔm] # ί[anafnɔm]
# (dukke opp, skje, komme i veien, komme imellom) ώ [msɔlavɔ] # (springe
ut) ά [vlastanɔ] # ί [vlastnɔ] # (eksistere, finnes) ά
[iparΧɔ] # (bli til, stiftes) ύ[iðriɔm] # (ha sin opprinnelse i, ha som årsak,
ha sitt utspring i, skrive seg fra) έή [Χɔ san afɔrmi] / dersom det
oppstår komplikasjoner... ύέ[an prɔkipsun priplɔks] /
det oppstod et lite problem έήέ [prɔkips mja mikri
ðisçria] / det oppstod ytterligere komplikasjoner ήάέ
[ipirksan ki als piplɔks] / det rotet som oppstod som følge av denne misforståelsen
έέ'ήό [tɔ brðma pu prɔkips apafti
tim baranɔïsi] / hvis det ikke/med mindre det oppstår komplikasjoner…
ύέ [an ðn mfanistun piplɔks] / hvis det skulle
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oppstå en eller annen vanskelighet ύά ί [an anakipsi kamja
ðiskɔlia] / Kristus er oppstanden! όέ [Χristɔs ansti] - sannelig er
har oppstanden! ώέ [aliɔs ansti] / med mindre det oppstår/dukker
opp et nytt problem ήάύί [an ðn
msɔlavisi kamja
knurja ðiskɔlia] / oppstå av/fra/på grunn av (skrive seg fra) ύ [prɔkiptɔ] #
έ [apɔrɔ] # ύ [anafiɔm] # (ha som årsak, være forårsaket av,
ha sitt utspring i, skrive seg fra) έή [Χɔ san afɔrmi] # έό
[pråerhåme apå] : dette problemet er oppstått på grunn av... όό
ύό [tɔ prɔvlma aftɔ prɔkipti apɔ] : krangelen oppstod på grunn av en
ren bagatell ίήό έί[i filɔnikia prɔkliik apɔ na
tipɔta]  : krangelen oppstod på grunn av sjalusi
ίίήή [i filɔnikia iç san afɔrmi ti zilia] #
ίήόή [i filɔnikia prɔil apɔ zilia] : kranglinga som
oppstod (på grunn) av/fulgte denne misforståelsen άύ
ήό[ɔ kavǥas pu pakɔluis afti tim baranɔisi] / slik oppstod
partiet vårt έύό [tsi iðriik tɔ kɔma mas] / skulle den
situasjonen oppstå... ύάέ [am brɔkipsi kati ttiɔ] # 
έί [an dɔ fri i pristasi]
oppsuging f.m. (absorbering, absorpsjon) ό [i apɔrɔfisi]
oppsummere v. (summere) ί [arizɔ] # ά [sumarɔ] # (sammenfatte,
rekapitulere) ώ[anakfalɔnɔ] / oppsummere en diskusjon
ώ ή [anakfalɔnɔ mja sizitisi]
oppsummering f.m. (summering, addisjon) ά [i arisi] # ά [tɔ
sumarizma]
oppsving n. (oppgang, rask utvikling) ό [i fɔra] # άό [i apanɔ vɔlta] /
forretningene har fått et oppsving (virksomheten har tatt seg opp) έή

άό [i ðuljs piran apanɔ vɔlta] / ny oppsving i handelen

όί[i anazɔɔǥɔnisi tu mbɔriu]
oppsyn n. (utseende, ytre, eksteriør) ό [tɔ ksɔtrikɔ] # (tilsyn, oversikt)
ί [i pivlpsi] / føre/ha oppsyn med έ [pivlpɔ] # ώ
[pistatɔ] # ώ [pitirɔ] / jeg liker ikke oppsynet på den mannen '
έόύώ [ð marsi tɔ ksɔtrikɔ aftu tu anrɔpu]
oppsynsmann m. (vokter) ό [ɔ pɔptis] # έ [ɔ fɔrɔs] # (inspektør,
vaktmester) ή [ɔ pistatis]
oppsøke v. (besøke, stikke innom) έ[piskptɔm] / jeg oppsøkte advokaten
min på kontoret έόί [piskftika tɔ
ðikiǥɔrɔ mu stɔ ǥrafiɔ tu]
oppta v. (absorbere) ώ[apɔrɔfɔ] # (assimilere, fordøye, ta opp i seg, ta til seg)
ώ [afɔmjɔnɔ] # (adsorbere, oppta i overflaten) (mek.) ώ
[prɔsfɔrɔ] # (som medlem) ά [ndasɔ] # έ [izðΧɔm] #
ά [ŋgrafɔ] # (beskjeftige, legge beslag på) ώ [apasΧɔlɔ] #
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(dominere, beherske) ό [ðspɔzɔ] # (okkupere) ά [katalamvanɔ]
(legge beslag på) ά [pjanɔ] / arbeidet hans opptar han så mye at... (han er så
oppslukt av arbeidet sitt at...) άάόύ [i ðulja tu
tɔn apɔrɔfa tɔsɔ pɔli pu] / de opptok ham som medlem i det litterære selskap 
έήί [tɔn nǥrapsav sti filɔlɔjiki tria] / det som
opptok henne/tankene hennes ίέέ [kinɔ pu ðspɔz
tis skpsis tis] / forretningen hans/arbeidet hans opptar ham (veldig) ά
ά [iðulia tu tɔn apɔrɔfa] / hennes sosiale aktiviteter opptar all
hennes tid έόύόό [i
kinɔniks tiz ðrastiriɔtits tis apɔrɔfun ɔlɔ tɔ Χrɔnɔ] / jern opptar oksygen ί
άό [ɔ siðirɔs prɔsfɔra ɔksiǥɔnɔ] / mange bekymringer opptar
tankene mine (jeg har mange bekymringer) έύύό
 [pɔls skɔturs apasΧɔlun tɔ mjalɔ mu] / skrivebordet opptok for mye plass/halve
golvplassen/rommet ίάέύώόά
ά [tɔ ǥrafiɔ katlamvan pɔli Χɔrɔ/tɔ misɔ patɔma/tɔ misɔ dɔmatiɔ] / vi
tok opp nye medlemmer i lauget/broderskapet vårt ήέέ
όά [ðΧtikam na mli stin aðlfɔtita mas]
opptak n. (inntak, opptak som medlem) έ [i ndaksi] # ί [i isɔðɔs] #
(opptak som medlem/av elever på en skole) ή [i izðɔçi] # ή [i
apɔðɔçi] # (inntak, adgang) ή [i isaǥɔji] # (overføring, innsuging)
έ [tɔ prazma] # (filminnspilling, filming) ύ [tɔ jirizma] #
ή [i lipsi] # (lydopptak) ά [i iΧɔǥrafisi] # ή [i
ŋgrafi] # (foto: opptak/eksponering på tid) ό [i pɔza] / det er begrenset
opptak ved universitetet (det er vanskelig å komme inn ved universitetet) ή
ήίύ [i isaǥɔji stɔ panpistimiɔ inðiskɔli] / et gammelt
opptak άή [mja palja ŋgrafi] / gjøre opptak (ta opp på lydbånd)
ώ [iΧɔǥrafɔ] / hans opptak i frimurerordenen ή 
ό [i izðɔçi tu stun lfrɔtktɔnizmɔ] / opptak/knipsing av bilder
ήώ [i lipsi fɔtɔǥrafjɔn] / opptak av alkohol i blodet έ
όί [tɔ prazma tu alkɔɔl stɔ ma] / opptak av Hellas i EU έ
ά[i ndaksi tis laðas stin ɔka] / opptak av medisin (det å
ta en medisin) ήόά [i lipsi nɔs farmaku] / opptak av nye
medlemmer ίέώ [i isɔðɔz nɔn mlɔn] / opptaket av den siste
scena ύίή [tɔ jirizma tis tlftas skinis] / opptaket/
lydopptaket er dårlig ή/άίά [i ŋgrafi/iΧɔǥrafisi
inasçimi] 
opptaksprøve f.m. (opptaksprøver) έήά [i isaǥɔjiks/
isitiris kstasis] / opptaksprøvene har/holder (en) høy standard ί

ώάίό [tɔ pipðɔ tɔn isaǥɔjikɔn kstasis in ipsilɔ]
opptakt f.m. (mus., metrikk) ά [i anakrusi]
opptapping f.m. (tapping på fat/tønne) έ [tɔ varliazma] # έ
έ [i tɔpɔtisi s varli(a)]
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opptatt adj. (reservert) έ[katilimnɔs] # έ[pjazmnɔs] #
έ [aŋgaz] # έ[kratimnɔs] # (engasjert, arbeid, ikke tilgjengelig)
έ [apasΧɔlimnɔs] # (travel, travelt opptatt) ά
[pɔliasΧɔlɔs] / bordet er opptatt έίέ [tɔ trapzi in aŋgaz]
(telefon) det er opptatt/opptattsignal έά [tɔ tilfɔnɔ milai] / er
denne plassen opptatt? ίέέέήέ
[in katilimni/kratimni afti i si] # ίήέέ[in afti i
si katilimni] # pl. ίέ[in pjazmna] / jeg er veldig opptatt (jeg
har det veldig travelt) έέί [Χɔ pɔls asΧɔlis] / jeg kan ikke
komme, jeg er opptatt ώέίέ [ðm bɔrɔ na lɔ im
aŋgaz] / linja er opptatt ήίέέί
ύ [i ǥrami in katilimni/pjazmni/ðn in lfri] # έά [tɔ
tilfɔnɔ milai] / opptatt av/med (oppslukt av, fordypet i) έό
[apɔrɔfimnɔz m/s/apɔ] : opptatt av sine egne tanker (tankefull, åndsfraværende)
έ [apɔsΧɔlimnɔs] : regjeringa var veldig opptatt av/med å
bekjempe inflasjonen έήέό έ
ύ [i kivrnisi itan apɔrɔfimni apɔ tiŋ gatapɔlmisi tu pliɔrizmu] :
sjefen er opptatt, kan De ringe seinere? ήίέ
ίήό [ɔ ðifindis in apasΧɔlimnɔz bɔrit na
tilfɔnist arǥɔtra] / være lite opptatt av (legge liten vekt på, ringeakte) ώ
[apsifɔ] : være lite opptatt av berømmelse/penger ώήή
[apsifɔ ti fimi/ta Χrimata] / være travelt opptatt med/med å (holde på med) ά
 [anapjanɔ m] # ί έ  [im apɔsΧɔlimnɔz m/na] #
ί [katajinɔm m] # (være aktiv i, drive med, engasjere seg i, ha som
yrke) ύ [asΧɔlum m] # ί [katajinɔm m] : han var
(travelt) opptatt med å skrive brev ήέάά[itan
apasΧɔlimnɔz na ǥrafi ǥramata] : hun er (travelt) opptatt med barna ί
έά [in apasΧɔlimni m ta pðja] : jeg var travelt opptatt
med husarbeidet άέύ [anapjastik mtiz ðuljs tu
spitju] : om morgenen er jeg opptatt med husarbeid ίί
ί [tɔ prɔï katajinɔm m tɔ nikɔkiriɔ] / legen er opptatt (med en pasient)
(legen har en pasient inne hos seg) όίέ [ɔ jatrɔs in
apasΧɔlimnɔs] / læreren er opptatt (læreren har time, er opptatt med en elev e.l.)
άίέ [ɔ ðaskalɔs in apasΧɔlimnɔs]
opptatthet f.m. (oppslukthet, fordypelse, absorpsjon) ό [i apɔrɔfisi]
opptelling f.m. (oppmåling) έ [i katamtrisi] # ή [i kataǥrafi]
# (telling, beregning) ί [i arimisi] / opptelling av stemmer (ved
votering) ήί[ðialɔji s psifɔfɔria] : ny opptelling
(stemmekontroll (etter innlevert protest)) ύήέόέ [ðftri
ðialɔji (mta apɔ nstasi)] / ny opptelling (fintelling) έ [i anamtrisi]
opptenningsved m. (knusk, fliser, lettantennelig materiale) ά [tɔ prɔsanama]
opptint adj. (tien, opptødd, ikke frossen) ά [apaǥɔtɔs]
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opptjent adj. έ[ððulvmnɔs] / opptjente (påløpne) renter
έό [ððulvmni tɔki]
opptog n. (tog, prosesjon) έ [i parlasi] # ή [i ðiaðilɔsi]
opptrappe v. (trappe opp, eskalere) ώ [klimakɔnɔ] # (oppjustere, sette gradvis
opp, øke gradvis) άά[afksanɔ klimakɔta] # (intensivere, få fart på)

ύ [zɔirvɔ] : vi må opptrappe reklamekampanjen έέ

ήά [prpi na zɔirpsum ti ðiafimistiki kambanja]
opptrapping f.m. (økning) ύ [i afksisi] / opptrappingen av produksjonen
ύή[i afksisi tis paraǥɔjis]
opptre v. (vise seg, komme til syne) ί [mfanizɔm] # (agere, spille) ί
[pzɔ] # (spille, forestille) ί [ipɔkrinɔm] # ύ [prɔspium]
# ά[paristanɔ] # (presentere seg, vise seg) ά [parusiazɔm]
# (fungere, virke, handle) ώ [nrǥɔ] / opptre egenrådig (oppføre seg
egenrådig) έά[simbrifrɔm ðspɔtika] / opptre på egen
hånd (handle på egen hånd, være alene om noe) ώ [aftnrǥɔ] / opptre på
scenen (komme i rampelyset) ίή [mfanizɔm stɔ prɔskiniɔ]
/ opptre på vegne av (representere, være stedfortreder for, vikariere for)
ύ [andiprɔsɔpvɔ] : jeg opptrer på sjefens vegne ύ
ή [andiprɔsɔpvɔ tɔn ðifindi] / opptre som (oppføre seg som, fungere
som, være) ώέ [ktlɔ Χrï] # ώ [nrǥɔ ɔz/san] : han
opptrer som ekspert ίό [mfanizt san iðikɔs] : opptre som
megler ώήά [nrǥɔ ɔz msɔlavitis/san
nðiamsɔs] : opptre som venn (oppføre seg som en venn) ώί [nrǥɔ
sa filɔs] : opptre som vert (stå for serveringa) ώέό [ktlɔ Χrï
ikɔðspɔti] / opptre svikefullt (svindle eller bedra noen) άά [ðiapratɔ
apati] : han er ute av stand til å opptre svikefullt (han er (bare) ikke den som bedrar
noen) ίίάά [in anikanɔz na ðiapraksi apati] / opptre
tøysete, fjolle omkring άέ [paristanɔ tɔn drlɔ] / opptre under
flere ulike/forskjellige navn ίίό [mfanizɔm m pikila
ɔnɔmata] : han opptrådte under flere ulike navn όί
ό [mfanizɔtan m pikila ɔnɔmata]
opptreden m. (kunstnerisk) ά [i parastasi] # (utfoldelse) ή [i
kðilɔsi] # (det å stå fram, framtreden) ά [i mfanisi] # (opptreden foran
publikum, sceneopptreden) άώύ [i mfanisi nɔpjɔn kinu] #
(oppførsel) ά, [i simbrifɔra] # (væremåte) ό [ɔ trɔpɔs] /
en brysk, avvisende opptreden όό [apɔtɔmɔs trɔpɔs] / en motbydelig
opptreden (vemmelig oppførsel) ήά [apɔitiki mfanisi] / en
naturlig opptreden (ukunstlede manérer) ίό [aprɔspiitɔs trɔpɔs] /
en utilbørlig opptreden άά [aprpi simbrifɔra] / ha en dannet
opptreden έή ά [Χɔ arΧɔndiki mfanisi] / hans første
sceneopptreden fant sted i 14-årsalderen ώάίή
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έίώ [i prɔti tu mfanisi pi skinis jin s ilikia ðkatsra tɔn] /

hennes korte opptreden på scenen ύάή [i sindɔmi
mfanisi tis stin skini]
opptreningssenter n. (rekonvalesenthjem, opptreningsavdeling på sykehus, sykestue)
ή[tɔ anarɔtiriɔ]
opptrevlet adj. (frynset, trevlet, raknet, slitt, tæret) έ [ksfitizmnɔs] / et
opptrevlet reip έί [ksfitizmnɔ skini]
opptrinn n. (scene, episode) ό [tɔ pisɔðiɔ] # (loddrett del av trappetrinn)
άύ [i pɔðja skalɔpatju] / lage et opptrinn (lage bråk/
spetakkel) άό [kanɔ pisɔðiɔ]
opptrykk n. (ny utgave, nyutgivelse) ί [i anaðimɔsifsi] # (avtrykk,
reproduksjon, opplag) ύ [i anatipɔsi] # (nytrykk, nytt opplag)
ύ [tɔ ksanatipɔma]
opptuktelse m. (oppdragelse) ή [i anatrɔfi] / opptuktelsen er sterkere enn
naturen ήάάύ [i anatrɔfi kataðamazi/nikai ti fisi]
opptødd adj. (opptint, tien) ά [apaǥɔtɔs]
opptøyer pl. (uro, støy, gjæring, bråk, ufred) ή [i anataraçi] # ή [i
taraçi] # (forstyrrelse av ro og orden) άόά [ðiataraksi tis
ðimɔsias taksis] # ό [ta pisɔðia] / bli anklaget for opptøyer/for å ha
forstyrret offentlig ro og orden ύάόά
[katiǥɔrum ja ðiataraksi tiz ðimɔsias taksis] / blodige opptøyer i Atens gater
άόόή [matira pisɔðia stuz ðrɔmus tis
ainas] / de truet med opptøyer (det var fare for opptøyer) ήέ
[apiliikan daraçs]
oppussing f.m. (reparasjon) ή[i piskvi] # (restaurering, modernisering)
ί [i anaknisi] / huset trenger oppussing ίέά
ή[tɔ spiti çi anaŋgi piskvis] / kjøkkenet trenger oppussing (vi må pusse
opp kjøkkenet) έ'ίί [prpi nanaknisum tiŋ guzina]
oppvakt adj. (skarp, intelligent) ό [piðktikɔs] # ή[maisɔs]
# (våken, oppvakt, intelligent) έ [ksipnɔs] # (skarp, slagferdig, skarpsindig)
ί [atsiðas] # (dagl.) ό[ksipnɔs] # (smart, slu, skarpsindig, ikke født i
går) ά [aniΧtɔmatis] / en oppvakt gutt (en flink gutt) έί
[ksipnɔ pði] / han/hun er oppvakt (han/hun er rask i oppfatningen, tar alt med en
gang) ίή [katalavni ǥriǥɔra]
oppvarming f.m. έ [tɔ zstima] # έ [i rmansi] # (idrett m.m.)
έ [i rmansi] / oppvarming av motoren έή
[i rmansi tiz miΧanis] / oppvarminga av rommet/maten έ
ίύ [tɔ zstima tu ðɔmatiu/tu fajitu] / oppvarming med varmluft
(varmluftsanlegg) έόέ [mansi m zstɔ ara]
oppvarmingssystem nύ έ [tɔ sistima rmansis]
oppvarte v. (gjøre kur til, kurtisere) ά[kɔrtarɔ# (ta seg av, stå til tjeneste for,
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betjene) ώ [ksipirtɔ] / oppvarte noen fra morgen til kveld (stå til tjeneste
for noen seint og tidlig) ώ άόίώά [ksipirtɔ
kapjɔn apɔ tɔ prɔï ɔs tɔ vraði] 
oppvask m.ύά[tɔ plisimɔ pjatɔn] # (det å vaske opp)ά [i
landza]/ ta oppvasken έύά[plnɔ/plinɔ ta pjata] # (gjøre unna
oppvasken) ύέά[apɔplinɔ/apɔplnɔ ta pjata] 
oppvaskbalje f.m. άίώ [i lkani plisimatɔs piatikɔn]
oppvaskbenk m. (oppvaskkum) ύ[ɔ nrɔçitis] # ά [i landza] / stå
ved oppvaskbenken hele sitt liv ώόήύ [prnɔ ɔli mu ti
zɔï stɔ nrɔçiti]
oppvaskbrett n. (tørkebrett for tallerkener) ίίά [i saniða
straŋgizmatɔs tɔm bjatɔn]
oppvasker m. (kjøkkenhjelp) έ [ɔ landzjris] # f. έ [i
landzjrisa]
oppvaskklut m. ίά [tɔ pani ja ta pjata] # ύά
[i patsavura ja ta pjata]
oppvaskkum m.ύ[ɔ nrɔçitis] # ά [i landza]/ oppvaskkummen
hadde flommet over ύίί[ɔ nrɔçitis iç ksçilisi]
oppvaskmaskin m. ό ήά [tɔ (ilktrikɔ) plindiriɔ pjatɔn]
oppvaskrom n. (grovkjøkken, vaskerom, oppvaskkum) ά [i landza]
oppvaskvann n. (skyllevann) ύ[tɔ plima]
oppveie v. (utligne, utjevne, kompensere) ί [andistamizɔ] # ί
ό [varnɔ prisɔtrɔ] # ώ[ksisɔrɔpɔ] # ί
[isɔstamizɔ] # (nøytralisere) ώ [ksuðtrɔnɔ] # (hevde seg godt
(sammenlignet med)) ώ [iprtrɔ] # (kompensere, gjengjelde) ί
[andamivɔ] # ί[andapɔðiðɔ] # (erstatte, refundere, gjøre godt igjen)
ώ[apɔzimjɔnɔ] / denne modellen hevder seg godt sammenlignet
med alle de andre όέίέόά [aftɔ tɔ
mɔndlɔ iprtri nandi ɔlɔn tɔn alɔn] / fordelene oppveier ulempene 
ήίόόή [ta plɔnktimata
varnun prisɔtrɔ apɔ ta miɔnktimata] : fordelene med ikke å ha bil oppveier
ulempene ήέίί
ή[ta plɔnktimata tu na min çi aftɔkinitɔ andistamizun ta miɔnktimata]
/ få det ene til å oppveie det andre (få det til å gå i balanse) έά
[rΧɔm mja i ali] / oppveie noe i tyngde/viktighet ώάά
ό [ksprnɔ kati s varɔs/spuðɔtita] # (bruke noe som motvekt)
ώ άύί[Χrisimɔpiɔ kati/Χrisimvɔ san andivarɔ]
: fordelene oppveier ulempene ήύή [ta
plɔnktimata ksprnun ta miɔnktimata]
oppveielse m. (utligning, utjevning, kompensasjon) ά [tɔ andistamizma] #
ά [i isɔstamisi] # (nøytralisering) έ [ksuðtrɔsi] #
ά [i andistamisi]
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oppveiende adj. (nøytraliserende, eliminerende, uskadeliggjørende) ό
[ksuðtrɔtikɔs]
oppvekke v. (oppvekke fra de døde) ί [anastnɔ]
/ oppvekke de døde
ίέ [anastnɔ pamnus]
oppvekst m. (oppfostring) ά [tɔ mǥalɔma]
oppvekstår n.pl. (pubertet, ungdomsalder) ή [i ivi] # ί [i fivia] #
ήί [i fiviki ilikia] / i løpet av oppvekstårene άά

ί[kata ti ðjarkia tis fiviaz mu]
oppvigler m. ήώ [ɔ ipɔkinitis taraΧɔn] # ί [ɔ taraksias] #

ό [ɔ taraΧɔpiɔs] # (demagog, agitator) ό [ɔ/i ðimaǥɔǥɔs]
# (mannlig) ά [ɔ andartis] # (kvinnelig) ά [i andartria] #
(urostifter) έ [ɔ ðimjrtis] # (pådriver, anstifter) ή [ɔ
bnfstis] # (f.) ύ [i bnfstria] / oppvigleren ble arrestert
όή[ɔ taraΧɔpjɔs sinlifi]
oppvigleri n. (opprørsånd, opprør, oppstand) ί [i andarsia] # ά [i stasi]
(demagogisk tale, agitasjon, rabulisme) όό [ðimaǥɔjikɔz lɔǥɔs]
oppviglersk adj. (opprørsk, revolusjonær) ό [anatrptikɔs] / oppviglersk
propaganda ήά [i anatrptiki prɔpaǥanða]
oppvisning m. (visning, utstilling, erklæring, ytring) ή [i kðilɔsi] # (show,
underholdning) έ [tɔ ama]
oppvåkning m. ύ [i afipnisi] # ύ [tɔ ksipnima] #
ί [i siniðitɔpiisi] # (det å stå opp/komme seg opp) έ [i
jrsi] / en brå oppvåkning ή ύ[ɔðiniri afipnisi] # ό
όύ [ɔðinirɔ/apɔtɔmɔ ksipnima] # ώί
[pɔðini siniðitɔpiisi] : en brå oppvåkning til virkeligheten (en kraftig vekker, en
ubehagelig overraskelse) όίό [apɔtɔmi
prɔzjiɔsi stim braǥmatikɔtita] / seksuell oppvåkning ή ύ
[sksualiki afipnisi]
oppå prep. άό [apɔpanɔ apɔ] # ά [()panɔ s] / legg den oppå de
andre άά'ά [val tɔ panɔ stala] / legg ordboka oppå de andre
bøkene άόάό'άί [val tɔ lksikɔ apɔpanɔ apɔ tala
vivlia]
ops interj. (auda, heisan)  [p]
opsjon m. (jur.) ή [i mtatrɔpi] # (økon.) ό [i ɔpsiɔn] # (opsjonsrett,
forkjøpsrett) ίήή [tɔ ðikɔma klɔjis/pilɔjis] / (jus) uten
opsjonsrett (uten forkjøpsrett) άή [anv mtatrɔpis]
optativ m. (gramm.) ή [i fktiki] / optativ modus ήέ [i fktiki
ŋglisi]
optiker m. ό  [ɔ/i ɔptikɔs] # (øyenlege) ό [ɔ ɔfalmɔlɔǥɔs]
# (forretning) άώtɔ katastima ɔptikɔn] / hos optikeren
άώ[stɔ katastima ɔptikɔn]
optikk m. ή [i ɔptiki]
optimal adj. ύ [kalitrɔs] / den optimale alderen for å lære fremmedspråk

46
ύίάέώ [i kalitri ilikia ja tin kmaisi
ksnɔn ǥlɔsɔn]
optimisme m. ό [ɔ ɔptimizmɔs] # ί [i siɔðɔksia] / han
utstråler tillit og optimisme έύί[apɔpnï
mbistɔsini k siɔðɔksia]
optimist m. ή [ɔ ɔptimistis] # ό [ɔ siɔðɔksɔs] # ά
όά [ɔ anrɔpɔz m siɔðɔksi ðiasi] / han er en
uforbederlig optimist ίάό [in arapfta siɔðɔksɔs]
optimistisk adj. (håpefull) ό [ɔptimistikɔs] # ό [siɔðɔksɔs] #
(ubekymret, lett til sinns, lystig) έ [alǥrɔs] / han er optimistisk av natur
ίό ί [in siɔðɔksɔs ks iðiɔsiŋgrasias] / veldig
optimistisk (ganske/svært (så) optimistisk) άό [arkta siɔðɔksɔs] /
være optimistisk med hensyn til framtida ίόέ [im
siɔðɔksɔz ja tɔ mlɔn] # ώέ [vlpistɔ ja tɔ mlɔn]
optisk adj. ό [ɔptikɔs] / en optisk akse (synsakse) έόά [na
ɔptikɔs aksɔnas] / et optisk bedrag (synsbedrag) ήά [ɔptiki apati] / et
optisk signal ήή [ɔptiki sima] / optiske instrumenter άό
[ɔptika ɔrǥana]
opus n. (kunstnerisk eller litterært verk) έ [tɔ rǥɔ]

