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∆
δάγκωµα: νταν(ν)ταλιπέ, ο.
δαγκωµατιά: (βλ. δάγκωµα).
δαγκωµένος (µτχ.): νταν(ν)ταλντό.
δαγκώνοµαι (αµετβ. ρ.): νταν(ν)ταλάµαν και νταν(ν)τάλντιαβ.
δαγκώνω (µετβ. ρ.): νταν(ν)ταλάβ
π.χ. νταν(ν)ταλντά λε ο τζουκέλ =
τον δάγκωσε ο σκύλος.
δαγκωτός: (βλ. δαγκωµένος).
δαίµονας: µπενγκ, ο (= ο διάβολος)
π.χ. τε ασταρένα µαν µε µπενγκά,
τζανές σο κα κεράβ τουτ; = αν µε
πιάσουν οι δαίµονές (διάβολοι)
µου, ξέρεις τι θα σε κάνω;, µπενγκά
σι α(ν)ντέ λέστε, ο(ν)ντάν κερέλ
αγκαντάλ = διαβόλους έχει µέσα
του γι’ αυτό κάνει έτσι (µπενγκ, η =
λόξα).
Συνών. σσεητάνο = σατανάς
δαιµονίζοµαι (αµετβ. ρ.):
µπενγκιάβ και µπενγκιάβαβ.
π.χ. σο ασσου(ν)τόµ καλά
πφερασά, µπενγκιάιλοµ = µόλις
άκουσα αυτά τα λόγια
δαιµονίστηκα.
δαιµονίζω (µετβ. ρ.): µπενγκιαράβ,
µπενγκαράβ και µπενγκιανταράβ.
π.χ. τε ντάβα τουτ έκτανάβα, κα
µπενγκιανταράβ τουτ = άµα σου
δώσω µία (σφαλιάρα, γροθιά) θα σε
δαιµονίσω (τρελάνω).
δαιµονικός: (βλ. διαβολεµένος).
δαιµόνιο: τζίνι, ο
π.χ. καβά ντιλάιλο, τζινόρα σι
α(ν)ντέ λέστε = αυτός τρελάθηκε,
δαιµόνια υπάρχουν µέσα του.
Συνών. σσεητάνο = σατανάς, µετφ.
διαβολάκος για προσ.
δαιµόνισµα: µπενγκιαριπέ και
µπενγκαριπέ, ο.

δαιµονισµένος (µτχ.):
µπενγκιαρντό,-ί και µπενγκαρντό,-ί.
δάκρυ: ασφίν, η
π.χ. πφερντιλέ λεσκέ γιακχά ασφά
= γέµισαν τα µάτια του δάκρυα.
(υποκ.) ασφινορί, η.
δακρύζω (αµετβ. ρ.): ασφά-τσχαβ
(δάκρυα ρίχνω) και ασφά-τσχοράβ
(δάκρυα χύνω).
δακρυσµένος (µτχ.): ασφιναλό,-ί
και ασφαη(ν)ντό, -ί
π.χ. γκελόταρ ασφιναλέ γιακχένσα
= έφυγε µε δακρυσµένα µάτια.
Αντίθ. µπιασφένγκο = αδάκρυτος.
δακτυλοδεικτούµενος (επίθ.):
βαστέσα-σικαντό, -ι (κυριολ. µε το
χέρι δειγµένος).
δαµασκηνιά: πουρνιλίν, η
(σ.α. κοροµηλιά).
δαµάσκηνο: πούρνα, η
(σ.α. κορόµηλο).
δάνειο: δάνιο και ντάνιο, ο
π.χ. κα λαβ κχερέσκο δάνιο κατάρ
µπάνκα = θα πάρω στεγαστικό
δάνειο από την τράπεζα.
δαντέλα: τα(ν)τέλα, η
π.χ. τα(ν)τέλα ατσχιλόµ = δαντέλα
έµεινα (δηλ. έµεινα άφραγκος).
δαπάνες: (βλ. έξοδα).
δαπανώ: (βλ. ξοδεύω).
δαρµένος (µτχ.): µαρντό,-ί (σ.α.
ξυλοκοπηµένος)
Συνών. ροβλιαρντό = ραβδισµένος
Αντίθ. µπιµαρντό = άδαρτος,
αξυλοκόπητος.
δάρσιµο: (βλ. ξύλο (µτφ.)).
δασκάλεµα: γκογκιαριπέ, ο
(σ.α. νουθεσία, συµβουλή).
δασκαλεµένος (µτχ.):
γκογκιαρντό,-ί. (σ.α. νουθετηµένος,
συµβουλευµένος).
Αντίθ. µπιγκογκιαρντό =
αδασκάλευτος, ασυµβούλευτος.
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δασκαλεύω (µετβ. ρ.): γκογκιαράβ
π.χ. σσουκάρ γκογκιαρντάν λε
ντικχάβ = ωραία (καλά) τον
δασκάλεψες βλέπω.
(γκογκί = µυαλό, γκογκιαράβ σ.α.
νουθετώ, συµβουλεύω).
(βλ. και συµβουλεύω).
δάσκαλος: δάσκαλο, ο.
π.χ. καβά σι αµαρό δάσκαλο =
αυτός είναι ο δάσκαλός µας.
δάσος: δάσος, ο
π.χ. γιακ λιά ο δάσος = φωτιά πήρε
το δάσος.
δαχτυλάκι: ναϊορί, η και ναϊορό, ο
π.χ. ούτε κάι λεσκί σικνί ναϊορί
νασστί αβές = ούτε στο µικρό του
το δαχτυλάκι δεν µπορείς να
φτάσεις.
δαχτυλιδάκι: ανγκρουσνορί, η.
δαχτυλιδένιος (επίθ.):
ανγκρουσναλό,-ί.
δαχτυλίδι: ανγκρουσνί, η
π.χ. κιν(ν)τά πε ροµνάκε
γκαλµπενέσκι ανγκρουσνί =
αγόρασε για τη γυναίκα του χρυσό
δαχτυλίδι.
δαχτυλιδόπετρα: ανγκρουσνάκοµπαρ, ο.
δάχτυλο: νάι, η και νάι, ο
π.χ. τσχιν(ν)τά πε ναϊά κάι
κορντέλα = έκοψε τα δάχτυλά του
στην κορδέλα (πριονιού) (οµόηχο
νάι = δεν είναι, δεν υπάρχει -ουν).
δειγµένος (µτχ.): σικαντό,-ί
(βλ. και φανερός, ορατός,
εµφανής).
δεικτικός (επίθ.): σικαηµάσκο, -ι
δειλία: (βλ. φόβος).
δειλιάζω: (βλ. φοβάµαι).
δειλός (επίθ.): (βλ. φοβιτσιάρης).
δείξιµο: σικαηπέ, ο
(σ.α. εµφάνιση, υπόδειξη).
δείχνοµαι (αµετβ. ρ.): σικαβάµαν
(= δείχνω τον εαυτό µου)

π.χ. σο κερέλ, κερέλ για τε
σικαβέλπες = ότι κάνει κάνει για να
δείχνεται (= επιδεικνύεται).
δείχνω (µετβ. ρ.): σικαβάβ
π.χ. σικάβ µανγκέ λεσκό κχερ =
δείξε µου το σπίτι του, τε σικαβάβ
τουκέ σαρ κερντόλ; = να σου δείξω
πώς γίνεται;
(σ.α. εµφανίζω, υποδεικνύω).
δέκα (αριθµητ.): ντεςς
π.χ. ντεςς τζενέ = δέκα άτοµα.
δεκαετής (επίθ.):
ντεσσεµπροσσένγκο,-ι και
ντεσσεµπρεσσένγκο,-ι.
δεκαοχτούρα: γκούγκουτζούκο, ο.
(υποκ.): γκουγκουτζουκίσι, ο.
δεκάρα: ντικάρα και ντεκάρα, η
π.χ. ντικάρα νι ατσχιλί µαν =
δεκάρα δεν µου απόµεινε.
(υποκ). ντικαρίσα και ντεκαρίσα, η.
δεκάρικο: ντεσσένγκο, ο και
ντεσσένγκι, η.
δέκατος (τακτ. αριθ.):
ντεσσουτνό,-ί.
δεκαχίλιαρο: ντεσσοµιλάνγκο,-ι
και ντεσσεµιλάνγκο,-ι.
∆εκέµβριος: ∆εκέµβριο και
∆εκέµβριος, ο.
δεκτός (άκλ. επίθ.): καµπούλι (σ.α.
αποδεκτός, παραδεκτός)
π.χ. καµπούλι σαν, νακ = δεκτός
είσαι, πέρνα.
δελεάζω: (βλ. ξεγελώ).
δελτίο: δελτίο και ντελτίο, ο
π.χ. λιόµ δελτία τε κχελάβ προπό =
πήρα δελτία να παίξω προπό.
δελφίνι: δελφίνι και ντελφίνι, ο.
δεµατάς: ντεµε(τ)τσίο, ο.
δεµάτι: ντεµέτο, ο.
(υποκ.): ντεµετίσι, ο.
δεµένος (µτχ.): πφα(ν)ντό,-ί (=
κλειστός, κλεισµένος)
π.χ. νά τρασσά, ο τζουκέλ
πφα(ν)ντό σι = µη φοβάσαι, το
σκυλί είναι δεµένο.
(βλ. φυλακισµένος και κλειστός)
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Αντίθ. µπιπφα(ν)ντό = άδετος,
άκλειστος.
δεµατιάζω (µετβ. ρ.): ντεµέτορακεράβ (= δεµάτια κάνω).
δεν (αρνητ. µορ.): ιν και νι
π.χ. ιν κα τζαβ = δεν θα πάω, νι
χαλόµ κχάντσικ = δεν έφαγα
τίποτα.
δεν (είναι) (αρνητ. µορ.): νάι
π.χ. νάι κχερέ λακό ροµ = δεν είναι
στο σπίτι ο άνδρας της, νάι
ανγκαντάλ σαρ πφενές = δεν είναι
έτσι όπως λες, νάι µο αµάλ καβά =
δεν είναι ο φίλος µου αυτός.
νάι σ.α. δεν υπάρχει -ουν
π.χ. νάι κχαντσικ τε χαβ; = δεν
υπάρχει τίποτε να φάω;, νάι α(ν)ντό
κχερ µανουσσά = δεν υπάρχουν
άνθρωποι µες στο σπίτι.
(βλ. οµόηχο νάι = δάχτυλο).
δενδράκι: κοπατσίσι, καβακίσι
π.χ. νά τσχιν ο κοπατσίσι = µην
κόβεις το δενδράκι.
δένδρο: κοπάτσι, κάβακο, ο
π.χ. φούλι κατάρ κοπάτσι = κατέβα
από το δέντρο, κα τσχινάβ καβά
κάβακο = θα το κόψω αυτό το
δέντρο.
δενδροειδής (επίθ.): κοπατσέσκο,-ι
και καβακέσκο,-ι.
δενδρύλιο: σικνό-κοπάτσι και
σικνό-κάβακο, ο (κυριολ. µικρό
δέντρο).
δένοµαι (αµετβ. ρ.): πφάν(ν)ταµαν
και πφαν(ν)τιάβ
π.χ. (µτφ.) πφαν(ν)τιλέ µε βαστά
καλέ χουρντέσα, νασστί κεράβ ούτε
εκ µπουκί αν(ν)τό κχερ = δέθηκαν
τα χέρια µου µε αυτό το µωρό, δεν
µπορώ να κάνω ούτε µία δουλειά
µέσα στο σπίτι.
(βλ. πφάν(ν)ταµαν = κλείνοµαι).
(βλ. πφαν(ν)τιάβ = κλείνω
(αµετβ.ρ.), φυλακίζοµαι).
δένω (α) (µετβ. ρ.): πφά(ν)νταβ (=
κλείνω µετβ. ρ.)

π.χ. πφάν(ν)ταβ µε κορντόια =
δένω τα κορδόνια µου, τζανές τε
πφάν(ν)τες γραβάτα; = ξέρεις να
δένεις γραβάτα; (σ.α. φυλακίζω).
(βλ. και φυλακίζω, κλείνω µετβ.).
δένω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.):
πφα(ν)νταράβ και (επιτατ. ενεργ.
διαµ. ρ.) πφα(ν)ντανταράβ (= βάζω
να δέσει-ουν, κάνω να δέσει-ουν,
κάνω να δεθεί-ούν, βάζω να
κλείσει-ουν, κάνω να κλείσει-ουν,
κάνω να κλειστεί-ούν βάζω να
βουλώσει-ουν, κάνω να φυλακιστείούν)
π.χ. κα πφα(ν)νταράβ λεστέ ε
τσουβάλα = θα τον βάλω να δέσει
τα σακιά, πφα(ν)νταρντάν µαν
α(ν)ντό πφα(ν)ντιπέ, οροσπούκονε!
µ’ έκανες να κλειστώ στη φυλακή,
πόρνη! κα πφα(ν)νταράβ λεστέ
καλά χϋβά ε τσιµε(ν)τόσα = θα τον
βάλω να βουλώσει αυτές τις τρύπες
µε τσιµέντο (µτχ. πφα(ν)νταρντό, -ί
= δεµένος, κλεισµένος,
βουλωµένος, φυλακισµένος, ρηµατ.
ουσ. πφα(ν)νταριπέ, ο = δέσιµο,
κλείσιµο, βούλωµα, φυλάκιση)
Αντίθ. πουταρνταράβ = βάζω να
ανοίξει-ουν, κάνω να ανοίξει-ουν,
κάνω να ανοιχτεί-ούν, βάζω να
λύσει-ουν, κάνω να λυθεί-ούν
δεξιά (επίρρ): τσατσέ (σ.α. δεξιός)
π.χ. τσχιν ο ντιµένο τσατσέ = κόψε
(στρίψε) το τιµόνι δεξιά. (Βλ. και
δεξιός).
Αντίθ. σολάκι = αριστερά,
αριστερός.
δέξιµο (α): καµπούλι – κεριπέ, ο
(σ.α. αποδοχή, παραδοχή,
καταδεκτικότητα, καµπούλι =
δεκτός, παραδεκτός, αποδεκτός,
κεριπέ = πράξη, φτιάξιµο,
δηµιουργία, κάµωµα).
δέξιµο (β): καµπου(λ)λούκο, ο
(σ.α. αποδοχή, παραδοχή,
καταδεκτικότητα).
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δεξιός (ακλ.επίθ.): τσατσέ (σ.α.
δεξιά)
π.χ. ντουκχάλ µαν µι τσατσέ τσανκ
= µε πονάει το δεξί µου πόδι,
τσαλαντόµαν κάι µο τσατσέ βας =
χτύπησα στο δεξί µου χέρι.
Αντίθ. σολάκι = αριστερός,
αριστερά.
δεξιόχειρας (επίθ.): τσατσέβαστέσκο, -ι
Αντίθ. σολάκι-βαστέσκο =
αριστερόχειρας.
δεξιώνοµαι (µετβ. ρ.): νταβέτι –
κεράβ (= δεξίωση κάνω).
δεξίωση: νταβέτι, ο (νταβετλεµέκο
= κάλεσµα, προσκάλεσµα).
δέρµα: µορκχί και µοκχρί, η
π.χ. καλιλί λεσκί µορκχί κατάρ ο
κχαµ = µαύρισε το δέρµα του από
τον ήλιο.
(βλ. και πετσί).
δερµατεµπόριο: µορκχένγκοτουτζαρλούκο, ο (= δερµάτων
εµπόριο).
δερµατέµπορος: µορκχένγκο –
τουτζάρι, ο (= δερµάτων έµπορος),
θηλ. µορκχένγκι – τουτζάρκα, η.
δερµάτινος (επίθ.): µορκχιάκο,-ι
(βλ. και πέτσινος).
δέρνοµαι (αµετβ. ρ.): µαράµαν και
µαρντιάβ
π.χ. ακανά µαρέστουτ αν κο σσορό,
κάνα πφενάβας τουκέ µε, νι
ασσουνέσας µαν = τώρα δέρνεσαι
στο κεφάλι σου, όταν σου έλεγα
εγώ, δεν µε άκουγες, µε κολάκ νι
µαρντιάβ = εγώ εύκολα δεν
δέρνοµαι.
(βλ. και παιδεύοµαι).
δέρνω (α) (µετβ. ρ.): µαράβ
π.χ. τε τσαλαβέσα λε ντα –εκ–
φαρέ, κα µαράβ τουτ = αν τον
ξαναχτυπήσεις θα σε δείρω, αβέρ
ντρόµ τε να κερές καβά σόσκε κα
µαράβ τουτ = άλλη φορά να µη το
κάνεις αυτό γιατί θα σε δείρω,

(µτφ.) η κοµ(µ)πίνα µαρέλ ε γκιβά
= η κοµπίνα δέρνει (θερίζει) τα
σιτάρια.
δέρνω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.):
µαρνταράβ και
(επιτατ.ενεργ.διαµ.ρ.)
µαρντανταράβ (= βάζω να δείρειουν)
π.χ. κα µαρνταράβ τουτ κάι µο
τσχαβό = θα βάλω τον γιο µου να
σε δείρει (µτχ. µαρνταρντό, -ί =
δαρµένος-η, ρηµατ. ουσ.
µαρνταριπέ, ο = δάρσιµο).
δέσιµο: πφαν(ν)τιπέ, ο (= κλείσιµο)
(σ.α. φυλακή, βλ. και φυλακή,
κλείσιµο).
δέσµη: ντεστάβα, η
π.χ. εκ ντεστάβα παρέ = µια δέσµη
λεφτά (χαρτονοµίσµατα), εκ
ντεστάβα παρέ σικαντά µάνγκε =
µια δέσµη λεφτά µου έδειξε.
Συνών. µάτσο και µάτσα = µάτσο.
δεσµίδα: ντεσταβίσα, η
(υποκ. της λέξης ντεστάβα =
δέσµη).
δεσµοφύλακας: γκαρντιάνο και
γκαρντιαντζίο, ο.
δεσπότης: δεσπότι και ντεσπότι, ο.
δεύτερος (τακτ.αριθµ.): ντουϊτνό,ί.
δεχτός: (βλ. δεκτός).
δέχοµαι (µετβ. ρ.): καµπούλι –
κεράβ (=δεκτό κάνω, σ.α.
αποδέχοµαι, καταδέχοµαι,
παραδέχοµαι, συµφωνώ)
π.χ. καµπούλι – κεράβ καλέν κάι
πφενέν, αµά ασσούνεν µά(ν)ντα, σο
κα πφενάβ = δέχοµαι αυτά που
λέτε, αλλά ακούστε κι εµένα τι θα
πω.
(βλ. και παραδέχοµαι,
καταδέχοµαι).
δήθεν (επίρρ.): χάι
π.χ. κερντά-πες χάι νασφαλό =
έκανε δήθεν τον άρρωστο.
(βλ. και τάχα).
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Αντίθ. έµντα, τσατσές = όντως,
πράγµατι, αλήθεια επίρρ.
δηλαδή (συνδ.): ντεµέκ και
µερκιλίµ
π.χ. αβέρ πφενές ντα αβέρ κερές
µερκιλίµ νταλγκάβα-κχελές µάνσα
= άλλα λες και άλλα κάνεις δηλαδή
µε κοροϊδεύεις, ντεµέκ σο µανγκές
τε πφενές; = δηλαδή τι θες να πεις;
δηλητηριάζοµαι (αµετβ. ρ.):
ζεηρλενίαβ
π.χ. νά χα κιραλέσα µατσχό κα
ζεηρλενίος = µην τρως τυρί µε ψάρι
θα δηλητηριαστείς.
δηλητηριάζω (µετβ. ρ.): ζεηρλέαβ.
δηλητηρίαση: ζεηρλενµέκο, ο.
δηλητηριασµένος (ακλ.επίθ.):
ζεηρλενµίσσι.
δηλητήριο: ζεήρι, ο.
δηλητηριώδης (επίθ.): ζεηρλίο,ίκα
π.χ. ζεηρλίο σαπ = δηλητηριώδες
φίδι.
δηµαρχείο: µπελεντία και
διµαρχία, η
π.χ. τζαβ κάι µπελεντία = πάω στο
δηµαρχείο.
δήµαρχος: δίµαρχο, ο
π.χ. αµαρό δίµαρχο σι µπουτ
λατσχό µανούςς = ο δήµαρχός µας
είναι πολύ καλός άνθρωπος.
δηµιουργηµένος (µτχ.): κερντό, -ί
(=φτιαγµένος, γινωµένος,
καµωµένος, ώριµος)
Αντίθ. µπικερντό = άφτιαχτος,
αδηµιούργητος, αγίνωτος, άγουρος,
ανώριµος, ακάµωτος.
δηµιουργία: κεριπέ, ο.
(βλ. και πράξη, φτιάξιµο).
δηµιουργούµαι (αµετβ. ρ.):
κερντιάβ (κυριολ. γίνοµαι, αµετβ.
ωριµάζω, σ.α. ιδρύοµαι)
π.χ. σαρ κερντιλί καϊά τσινγκάρ; =
πώς δηµιουργήθηκε αυτός ο
καβγάς;
δηµιουργώ (α) (µετβ. ρ.): κεράβ

π.χ. ο Ντελ κερντά ε µανουσσέ = ο
Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο.
(βλ. και πράττω, κάνω, φτιάχνω
µετβ.).
δηµιουργώ (β) (ενεργ. διαµ. ρ.):
κερνταράβ και (επιτατ. ενεργ.
διαµ.ρ.) κερντανταράβ (= βάζω να
κάνει –ουν, βάζω να φτιάξει-ουν,
κάνω να γίνει-ουν, κάνω να
φτιαχτεί-ουν, σ.α. επισκευάζω,
χτίζω, κατασκευάζω, προκαλώ,
αναγκάζω)
π.χ. του κερνταρντάν καλά
τσινγκαρά = εσύ δηµιούργησες
αυτούς τους καβγάδες, κερνταρντάν
µα(ν)ντέ καϊάβα, αµά νι πιλάν να =
µ’ έβαλες να κάνω καφέ, αλλά δεν
τον ήπιες, κα κερντανταράβ λεστέ
µο τοµαφίλι = θα τον βάλω να
φτιάξει το αυτοκίνητό µου, τε να
κερνταρέσα ε ταβάνορα, οπρά,
τουµαρέ σσερέ κα περέν = αν δεν
επισκευάσεις τα ταβάνια, πάνω στα
κεφάλια σας θα πέσουν, ντιόµ εκ
σουρία παρέ κάι ουστάβε, για τε
κερνταράβ µάνγκε κχερ = έδωσα
ένα σωρό λεφτά στους µαστόρους,
για να χτίσω για µένα σπίτι, µε κα
κερνταράβ λε τε αβέλ κάι µε
τσανγκά βο = εγώ θα τον αναγκάσω
να έρθει στα πόδια µου αυτός (ο
ίδιος) (µτχ. κερνταρντό, -ί =
φτιαγµένος, δηµιουργηµένος,
επισκευασµένος, χτισµένος,
κατασκευασµένος, ρηµατ. ουσ.
κερνταριπέ, ο = φτιάξιµο,
δηµιουργία, επισκευή, χτίσιµο,
κατασκευή).
Αντίθ. µουσαρνταράβ = βάζω να
χαλάσει-ουν, κάνω να χαλάσει-ουν.
δήµος: µπελεντία, η
δηµοσιογράφος: γκαζάντατζίο, ο
(γκαζάτα = εφηµερίδα).
διαβάζω (α) µετβ. και αµετβ. ρ.):
διαβασαράβ
π.χ. τζανές τε διαβασαρές; = ξέρεις

139

να διαβάζεις;
διαβάζω (β) (µετβ. και αµετβ. ρ.):
οκούιαβ (προφ. µε συνίζηση ια)
π.χ. οκούιαβ γκαζάτα = διαβάζω
εφηµερίδα.
διαβάζω (γ) (µετβ. ρ.):
οκουτουρίαβ
π.χ. οκουτουρίαβ µε τσχαβέ =
διαβάζω το γιο µου (δηλ. τον
βοηθάω στα µαθήµατα του
σχολείου), οκουτουρίαβ µε τσχαβέ
κάι Αλαµάνια = διαβάζω
(σπουδάζω) το παιδί µου στη
Γερµανία.
διαβαίνω: νακχάβ (= αµετβ.
περνώ)
π.χ. ε µπροσσά νακχέν τσαµπούκι
= τα χρόνια διαβαίνουν γρήγορα.
διαβάλλω (µετβ. ρ.): ιφτιράβα –
τσχαβ (= διαβολή ρίχνω)
π.χ. ιφτιράβα – τσχουτέ λεσκέ,
τζάµπα πφα(ν)ντιπέ ικαλντά = τον
διέβαλαν, άδικα φυλακή έβγαλε.
Αντίθ. ασσαράβ = επαινώ, παινεύω.
διάβαση: νακχιπέ, ο = (πέρασµα).
διάβασµα (α): διαβασαριπέ, ο.
διάβασµα (β): οκουµάκο, ο
π.χ. πο σσορό νι βάζντελ κατάρ
οκουµάκο = το κεφάλι του δε
σηκώνει από το διάβασµα.
διαβασµένος (µτχ.): διαβασαρντό,ί.
διαβασµένος (άκλ. επίθ.):
οκουµούσσι
π.χ. οκουµούσσι σι λεσκό τσχαβό,
µπουτ τζανέλ = διαβασµένος
(µορφωµένος) είναι ο γιος του,
πολλά ξέρει.
διαβατήριο: πασσαπόρτι, ο
π.χ. χασαρντόµ µο πασσαπόρτι =
έχασα το διαβατήριό µου.
διαβάτης (επίθ. ως ουσ.):
νακχουτνό, ο (σ.α. περαστικός),
θηλ. νακχουτνί, η (σ.α. περαστική).
διαβλητικός (επίθ.): ιφτιραβάκο, -ι

π.χ. ιφτιραβάκε πφερασά =
διαβλητικά λόγια.
Αντίθ. ασσαρικανό = επαινετικός,
εγκωµιαστικός.
διαβολάκι: σσεητάνο, ο
π.χ. σσεητάνο σι κο τσχαβό. µπουτ
τζανέλ = διαβολάκι είναι ο γιος σου.
πολλά ξέρει (σσεητάνο, ο κυριολ.
διάβολος, σατανάς, σσεητάνο µτφ.
= τσακάλι µτφ. σπίρτο µτφ.,
ευφύης, παµπόνηρος, κακός,
πανέξυπνος, κακεντρεχής,
µοχθηρός), θηλ. σσεητάνκα, η.
διαβολέας: ιφτιρατζίο, ο θηλ.
ιφτιρατζΰκα, η.
διαβολεµένος (επίθ.): µπενγκαλό,ί και µπενγκιαλό,-ί (σ.α. λοξός –η
µτφ.)
π.χ. µπουτ µπενγκαλό σι καβά
χουρντό = πολύ διαβολεµένο είναι
αυτό το παιδί.
Συνών. νασούλ και φενά = κακός.
Αντίθ. λατσχό = καλός, καλά,
γιαβάσσι = ήσυχος, σιγανός, σιγά.
διαβολή: ιφτιράβα, η.
διαβολιά: µπενγκιπέ, ο.
διαβολικός: (βλ. διαβολεµένος).
διαβολικότητα: µπενγκαλιπέ και
µπενγκιαλιπέ, ο (σ.α. λόξα)
Συνών. σσεητανλούκο =
σατανικότητα.
διαβόλισσα: σσεητάνκα, η
(σσεητάνο = σατανάς) και
µπενγκαλί, η (= διαβολική, σ.α.
λοξή µτφ.)
π.χ. τζανάβ σο µπενγκαλί σι κι
ροµνί = ξέρω τι διαβόλισσα είναι η
γυναίκα σου.
διαβολογυναίκα: σσεητάνκαροµνί, η (= διαβόλισσα γυναίκα)
και µπενγκαλί-ροµνί, η (=
διαβολική γυναίκα).
διαβολοκόριτσο: µπενγκαλί–
τσχορί και µπενγκιαλί-τσχέι
(κυριολ. διαβολεµένο κορίτσι)
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Αντίθ. λατσχί τσχορί = καλό
κορίτσι.
διαβολόπαιδο (για αγόρι):
µπενγκαλό-τσχαβρό και
µπενγκιαλό-τσχαβρό, ο (κυριολ.
διαβολεµένο αγόρι).
Αντίθ. λατσχό τσχαβρό = καλό
αγόρι.
διάβολος: (βλ. δάιµονας).
διαβρέχοµαι: (βλ. βρέχοµαι).
διαβρέχω: (βλ. βρέχω).
διαγωνίζοµαι: (βλ. αγώνας (β)).
διαγωνισµός: γιαρϋσσµάβα, η
π.χ. σσουκαριµάσκι γιαρϋσσµάβα
= διαγωνισµός οµορφιάς.
διαδεδοµένος (µτχ.): ασσου(ν)νταρντό, -ί (σ.α. διαλαληµένος,
ξακουσµένος).
(βλ. και ξακουσµένος).
διαδίδοµαι (αµετβ. ρ.):
ασσου(ν)ντινάβαβ και
ασσου(ν)ντισάαβ (σ.α.
διαλαλούµαι).
διαδίδω (µετβ. ρ.):
ασσουν(ν)ταράβ
π.χ. ασσου(ν)νταρντά κάι κα τζαλ
κάι Αλαµάνια = διέδωσε ότι θα πάει
στην Γερµανία.
διάδοση: ασσου(ν)νταριπέ, ο. (σ.α.
διαλάληµα).
διαδοτικός (επίθ.):
ασσου(ν)νταριµάσκο, -ι.
διαδροµή: τζιιπέ, ο (= πηγαιµός).
διαίρεση: διέρεσι, η.
δίαιτα: δίετα, η.
π.χ. κερ εµπούκα δίετα, µπουτ
τφουλιλάν = κάνε λίγη δίαιτα, πολύ
πάχυνες.
διαιτητής: διετιτίζι και ντιετιτίζι, ο
π.χ. παρέ χαλά ο διετιτίζι = λεφτά
έφαγε (δωροδοκήθηκε) ο διαιτητής
διαιτητικός (επίθ.): δίετάκο, -ι
π.χ. δίετάκε χαµάτα = διαιτιτικά
φαγητά
διακεκοµµένος (µτχ.): τσχιναντό,
-ί

(σ.α. ξεκοµµένος)
διακινώ (µετβ. ρ.): ινγκαράβ και
ινγκιαράβ (κυριολ. πηγαίνω µετβ.,
σ.α. µεταφέρω, οδηγώ, καθοδηγώ)
π.χ. ο βαπόρι ινγκαρέλας ασσίσσι =
το πλοίο διακινούσε χασίς.
διακοπή: τσχιναηπέ, ο
Συνών. ατσχιπέ = παύση, στάση,
διάλειµµα, σταµατηµός, ανακοπή,
ατσχανταριπέ = σταµάτηµα.
διακόπτω (µετβ. ρ.): τσχιναβάβ
(σ.α. ξεκόβω µετβ.) (βλ. και
ξεκόβω).
Συνών. ατσχανταράβ = σταµατώ
µετβ., ανακόπτω.
διακόπτοµαι (αµετβ. ρ.):
τσχινάντιαβ (σ.α. ξεκόβω αµετβ.,
βλ. και ξεκόβω αµετβ.)
π.χ. τσχινάντιλο µο αϊλούκο =
διακόπηκε το επίδοµά µου.
διακορευµένη (η) (α): ασταρντί, η
(= ξεπαρθενεµένη, πιασµένη)
Αντίθ. µπιασταρντί = αδιακόρευτη,
άπιαστη, ανέγγιχτη.
διακορευµένη (η) (β): πφιβλί, η
(σ.α. χήρα)
Αντίθ. τσχέι = παρθένα, κορίτσι.
διακόσια (αριθµ.): ντούισσελ.
διακόσµηση: (βλ. στόλισµα (γ)).
διακοσµητικός (επίθ.):
συσλυκέσκο, -ι (τα υ προφέρονται
όπως το γαλλικό u).
διακοσµώ: (βλ. στολίζω (γ)).
διαλάληµα: (βλ. διάδοση).
διαλαληµένος: (βλ. διαδεδοµένος).
διαλαλούµαι (αµετβ. ρ.):
ασσου(ν)νταράµαν και
ασσου(ν)ντισάαβ.
διαλαλώ (µετβ. ρ.):
ασσου(ν)νταράβ
π.χ. µε πφε(ν)ντόµ τουκέ τε να
πφενές κχάνικάσκε του αµά
ασσου(ν)νταρντάν σα ε
ντουνιαβάτε = εγώ σου είπα να µην
το πεις σε κανέναν εσύ όµως το
διαλάλησες σε όλον τον κόσµο.
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διάλεγµα: αητλαµάκο, ο.
διαλεγµένος (άκλ. επίθ.):
αητλαµούσσι
π.χ. αητλαµούσσι σι ε ντοµάτε =
διαλεγµένες είναι οι ντοµάτες.
διαλέγοµαι (αµετβ. ρ.): αητλανίαβ
(σ.α. επιλέγοµαι).
διαλέγω (µετβ. ρ.): αητλάιαβ
π.χ. αητλά σαβό µανγκέσα =
διάλεξε όποιο θέλεις. (σ.α.
επιλέγω).
διάλειµµα: ατσχιπέ, ο (= παύση,
στάση, σταµατηµός)
π.χ. κερ εκ ατσχιπέ, τε ντι(ν)νενίος
ζάλακ = κάνε ένα διάλειµµα, να
ξεκουραστείς λίγο.
διάλεκτος (α): τχανέσκι – τσχιπ, η
(= τόπου γλώσσα)
διάλεκτος (β): τσχιπ, η (κυριολ.
γλώσσα)
π.χ. ε ροµανέ τσχιµπά, σι µπουτ =
οι τσιγγάνικες διάλεκτοι είναι
πολλές.
διαλεχτός: (βλ. διαλεγµένος).
διαλογή: (βλ. διάλεγµα).
διάλογος (α): ορµπισαριπέ, ο (=
µίληµα, συζήτηση)
π.χ. νάι ορµπισαριπέ καβά κάι
κερές = δεν είναι διάλογος αυτός
που κάνεις. (βλ. και συζήτηση,
µίληµα).
διάλογος (β): κονουσσµάβα, η,
κονουσσµάκο, ο, κονουσσιπέ, ο και
πφεράς – κεριπέ, ο (= µίληµα,
οµιλία, συζήτηση, συνοµιλία).
διαλυµένος: (βλ. ρηµαγµένος).
διαλύοµαι: (βλ. αµετβ. ρηµάζω).
διάλυση: (βλ. ρήµαγµα).
διαλύω:(βλ. µετβ. ρηµάζω).
διαµαρτυρία: (βλ. άρνηση).
διαµαρτύροµαι: (βλ. αρνούµαι).
διαµάχη: τσινγκάρ, η (= καβγάς,
φιλονικία, µάχη, µάλωµα, πόλεµος).
διαµάχοµαι: (βλ. µαλώνω,
καβγαδίζω).

διαµένω (αµετβ. ρ.): ατσχάβ (σ.α.
µένω, παραµένω, στέκοµαι, παύω
αµετβ., σταµατώ αµετβ.)
π.χ. εκ µπροςς ατσχιλό α(ν)ντί
Αλαµάνια = ένα χρόνο διέµεινε στη
Γερµανία.
διαµονή: ατσχιπέ, ο (σ.α. παύση,
στάση, παραµονή, σταµατηµός,
διάλειµµα).
διανοιγµένος (µτχ. ως επίθ.):
πουταρντό, -ί (κυριολ. ανοιγµένος,
ανοιχτός, σ.α. λυµένος)
Αντίθ. πφα(ν)ντό = κλειστός,
κλεισµένος, δεµένος, φυλακισµένος,
βουλωµένος, κουµπωµένος.
διανοίγοµαι (αµετβ. ρ.):
πουτάρντιαβ (παθητική διάθεση,
κυριολ. ανοίγοµαι, ανοίγω αµετβ.,
λύνοµαι)
π.χ. πουτάρντιλο ντροµ κατάρ =
διανοίχτηκε δρόµος αποδώ.
Αντίθ. πφα(ν)ντιάβ = κλείνω
αµετβ., δένοµαι, φυλακίζοµαι,
βουλώνοµαι.
διανοίγω (µετβ. ρ.): πουταράβ
(κυριολ. ανοίγω µετβ., σ.α. λύνω)
π.χ. πουταρντέ ντροµ α(ν)ντάρ
καβά µπαλκάνο = διάνοιξαν δρόµο
(σήραγγα) µέσα απ’ αυτό το βουνό.
Αντίθ. πφά(ν)νταβ = κλείνω µετβ.,
δένω, φυλακίζω, βουλώνω,
κουµπώνω.
διάνοιξη: πουταριπέ, ο (κυριολ.
άνοιγµα, σ.α. λύσιµο)
Αντίθ. πφα(ν)ντιπέ = κλείσιµο,
δέσιµο, φυλακή, φυλάκιση,
βούλωµα, κούµπωµα.
διανοµή: ουλαηπέ, ο (= µοίρασµα).
διαπαιδαγώγηση: (βλ. αγωγή).
διαπερασµένος (µτχ.): νακχαντό, -ί
(= περασµένος, σ.α. ξεπερασµένος,
µεταβιβασµένος).
διαπερνώ (µετβ. ρ.): νακχαβάβ (=
µετβ. περνώ, σ.α. ξεπερνώ,
προσπερνώ, µεταβιβάζω).
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διαπραγµατεύοµαι (µετβ. ρ.):
α(ν)νασσµαλούκο - κεράβ (=
διαπραγµάτευση κάνω)
Συνών. α(ν)νασσίαβ =
συνεννοούµαι.
διαπραγµάτευση:
α(ν)νασσµαλούκο, ο
(α(ν)νασσµάβα = συνεννόηση,
συµφωνία, α(ν)νασσίαβ =
συνεννοούµαι).
διαπραγµατευτικός (επίθ.):
α(ν)νασσµαλουκέσκο, -ι.
διαπράττω (µετβ. ρ.): κεράβ
(=κάνω, φτιάχνω (µετβ.),
δηµιουργώ, πράττω, τελώ)
π.χ. κερντά µουνταριπέ, ο(ν)ντάν
σι α(ν)ντό πφα(ν)ντιπέ = διέπραξε
φόνο, γι’ αυτό είναι µες στη
φυλακή.
διαρκής: (βλ. ακατάπαυστος,
ασταµάτητος)
διαρκώ (αµετβ. και µετβτ. ρ.):
ασταράβ (= κρατώ, πιάνω,
συλλαµβάνω, σ.α. ξεπαρθενεύω)
π.χ. ντούι σαάτορα ασταρέλ καβά
φίλιµι = δύο ώρες κρατάει (διαρκεί)
αυτή η ταινία (κινηµατογραφική,
τηλεοπτική).
διαρκώς: (βλ. όλο, συνέχεια).
διαρρήκτης: τσορ, ο (= κλέφτης).
διάρρηξη: τσορντιπέ, ο (= κλοπή).
διάρροια: τσΰρλα, η.
π.χ. ασταρντά µαν τσΰρλα = µε
έπιασε διάρροια.
διάσηµος (επίθ.): ασσουν(ν)το,-ί
π.χ. κερντιλό ασσουν(ν)το κατάρ
πε γκιλά = έγινε διάσηµος από τα
τραγούδια του. (ασσου(ν)ντό
κυριολ. = ακουστός).
διασηµότητα: ασσου(ν)ντιπέ, ο
(σ.α. άκουσµα, φήµη).
διασκορπίζοµαι (αµετβ. ρ.):
ρεσπισάαβ (σ.α. καταστρέφοµαι)
π.χ. σο σικάντιλο ο ρουβ ε µπακρέ
ρεσπισάιλε = µόλις φάνηκε ο λύκος
τα πρόβατα διασκορπίστηκαν.

(βλ. και καταστρέφοµαι).
διασκορπίζω (µετβ. ρ.):
ρεσπισαράβ (σ.α. καταστρέφω)
π.χ. ρεσπισαρντάς σα πε παρές
καντέ ντα κοτέ = διασκόρπισε όλα
τα χρήµατά του εδώ κι εκεί.
(βλ. και καταστρέφω).
διασκόρπιση: ρεσπισαριπέ, η (σ.α.
καταστροφή)
(βλ. και καταστροφή).
διασκορπισµένος (µτχ.):
ρεσπισαρντό,-ί και (άκλ.επίθ.)
ρεσπιµέ (σ.α. καταστραµµένος).
(βλ. και καταστραµµένος).
διασκορπισµός: ρεσπιπέ, ο (σ.α.
καταστρεπτικότητα)
(βλ. και καταστρεπτικότητα).
διασώζω (µετβ. ρ.): κουρταρίαβ
(βλ. και σώζω, γλυτώνω µετβ.).
διαταγή (α): κουµά(ν)ντα, η
π.χ. κον ντιά τουτ καϊά
κουµά(ν)ντα; = ποιος σου έδωσε
αυτή τη διαταγή;
διαταγή (β) (ανωτέρου): έµιρι, ο
π.χ. αβιλό έµιρι οπράλ = ήρθε
διαταγή από πάνω.
διατάζω (µετβ. ρ.): κουµά(ν)ντανταβ (= διαταγή δίνω).
διατηρώ (µετβ. ρ.): ασταράβ
(κυριολ. κρατώ, πιάνω, σ.α.
συλλαµβάνω, διαρκώ,
ξεπαρθενεύω)
π.χ. γκαντικίν µπροσσένγκο
τοµαφίλι, σαρ νεβό ασταρέλ λε! =
τόσων ετών αυτοκίνητο, σαν
καινούριο το διατηρεί!
διάτρηση: χϋβαριπέ, ο (κυριολ.
τρύπηµα).
διάτρητος (µτχ. ως επίθ.):
χϋβαρντό, -ί (βλ. και τρύπιος,
τρυπηµένος).
διατρυπώ (µετβ. ρ.): χϋβαράβ
(κυριολ. τρυπώ µετβ.)
π.χ. χϋβαράβ ο ντουβάρι =
διατρυπώ τον τοίχο (βλ. και τρυπώ
µετβ.).
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διατυµπανίζω (µετβ. ρ.):
ασσου(ν)νταράβ (= διαδίδω,
διαλαλώ).
διατυµπάνιση: ασσου(ν)νταριπέ, ο
(= διάδοση, διαλάληµα).
διατυµπανισµένος (µτχ.):
ασσου(ν)νταρντό,-ί (=
διαδεδοµένος, διαλαληµένος,
ξακουσµένος).
διαφαίνοµαι: (βλ. φαίνοµαι).
διαφεύγω: (βλ. ξεφεύγω).
διαφηµίζοµαι (αµετβ. ρ.):
ασσου(ν)νταράµαν και
σικανταράµαν.
(ασσου(ν)νταράµαν κυριολ.
διαλαλούµαι, διαδίδοµαι και
σικανταράµαν = αναδεικνύοµαι,
προβάλλοµαι).
διαφηµίζω (µετβ. ρ.):
ασσου(ν)νταράβ και σικανταράβ.
π.χ. σικανταρέλ πε µανγκινά =
διαφηµίζει τα προϊόντα του.
(ασσου(ν)νταράβ κυριολ. διαδίδω,
διαλαλώ και σικανταράβ κυριολ. =
αναδεικνύω, προβάλλω, φανερώνω,
αποκαλύπτω).
διαφήµιση: ασσου(ν)νταριπέ, ο
και σικανταριπέ, ο.
(ασσου(ν)νταριπέ κυριολ. διάδοση,
διαλάληµα) και (σικανταριπέ
κυριολ. ανάδειξη, προβολή,
φανέρωµα, αποκάλυψη).
διαφορά: φάρκι και αβεριπέ, ο.
π.χ. σίλε φάρκι κολέσα = έχει
διαφορά µ’ εκείνο.
διαφορετικός (επίθ.): (άκλ.)
αβέρτουρλι
π.χ. αβέρτουρλι σι καβά =
διαφορετικό είναι αυτό.
(βλ. και αλλιώτικος, αλλιώς)
Αντίθ. αηνΰ = ίδιος, όµοιος.
διαφορετικότητα: φαρκλούκο, ο.
διαφοροποίηση: αβέρτουρλικεριπέ, ο (κεριπέ = φτιάξιµο,
πράξη), (αβέρτουρλι =
διαφορετικός, διαφορετικά).

διαφοροποιώ (µετβ. ρ.):
αβέρτουρλι-κεράβ (= διαφορετικά
κάνω).
Συνών. ντισστιρίαβ = αλλάζω µετβ.
διαχωρίζω: (βλ. ξεχωρίζω).
διαψεύδοµαι (αµετβ. ρ.):
χοχαηµάστε-ικλάβ και χοχαηµάστεικάλντιαβ (κυριολ. σε ψέµα βγαίνω)
π.χ. νι µανγκάβ τε ικλάβχοχαηµάστε µαµουϊαλ λέστε = δε
θέλω να διαψευσθώ απέναντί του,
χοχαηµάστε-ικλιλέ κε πφερασά =
διαψεύσθηκαν τα λόγια σου.
διαψεύδω (µετβ. ρ.): χοχαηµάστεικαλάβ (= σε ψέµα βγάζω) και
χοχαηµάστε-ικαλνταράβ (= σε
ψέµα κάνω να βγει-ουν)
π.χ. αβέρ πφε(ν)ντόµ λεσκέ µε,
αβέρ πφε(ν)ντάν λεσκέ του,
ικαλντάν µαν χοχαηµάσε = άλλα
του είπα εγώ, άλλα του είπες εσύ,
µε διέψευσες, κα ικαλνταράβ τουτ
χοχαηµάστε = θα σε διαψεύσω.
διάψευση: χοχαηµάστε-ικαλιπέ και
χοχαηµάστε-ικαλνταριπέ, ο
(κυριολ. σε ψέµα βγάλσιµο).
διαψευσµένος (µτχ.): χοχαηµάστεικαλντό,-ί και χοχαηµάστεικαλνταρντό,-ί (κυριολ. σε ψέµα
βγαλµένος)
Αντίθ. χοχαηµάστε-µπιικαλντό (=
σε ψέµα άβγαλτος) αδιάψευστος,
χοχαηµάστε-µπιικαλνταρντό (= σε
ψέµα άβγαλτος) αδιάψευστος.
δίγαµος (επίθ.): ντουεµπιαβένγκο,ι (= δύο γάµων) και
ντουεαµπαβένγκο,-ι (= δύο γάµων).
δίγλωσσος (επίθ.): ντουετσχιµπένγκο,-ι.
διδαγµένος (µτχ.): σικλιαρντό,-ί
Αντίθ. µπισικλιαρντό = αδίδαχτος.
(βλ. και εκπαιδευµένος).
διδασκαλία: σικλιαριπέ, ο
(βλ. και εκπαίδευση).
διδάσκοµαι (αµετβ. ρ.):
σικλιάρντιαβ.
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(βλ. και εκπαιδεύοµαι).
διδάσκω (µετβ. ρ.): σικλιαράβ
(βλ. και εκπαιδεύω, µαθαίνω,
µετβ.).
δίδραχµο: ντουένγκι, η και
ντουένγκο, ο.
δίδυµος (επίθ.): εκίζι, -ίσκα
π.χ. µπια(ν)ντά εκίζορα = γέννησε
δίδυµα.
διεγείρω (µετβ. ρ.):
βαζντι(ν)νταράβ (= ξεσηκώνω).
διερευνώ: (βλ. ερευνώ).
διερµηνέας: τερτζιµάνο, ο και θηλ.
τερτζιµάνκα, η.
διερµήνευση: τερτζιµα(ν)νούκο, ο
π.χ. τσινγκαρντέ µαν κάι
µακεµάβα, τε κεράβ
τερτζιµα(ν)νούκο = µε κάλεσαν στο
δικαστήριο, να κάνω διερµήνευση.
διερµηνεύω (µετβ. ρ.):
τερτζιµα(ν)νούκο-κεράβ (κυριολ.
διερµήνευση κάνω).
διερωτώµαι: (βλ. αναρωτιέµαι).
διετής (επίθ.): ντουεµπροσσένγκο,ι και ντουεµπρεσσένγκο,-ι.
διεύθυνση (κατοικίας): αντρέζι, ο
π.χ. κα ντες µαν κο αντρέζι; = θα
µου δώσεις την διεύθυνσή σου;
διευκόλυνση: (βλ. ευκολία).
διευκολύνω (µετβ. ρ.):
κολαηλούκο-κεράβ (= διευκόλυνση
κάνω).
διήγηση: (βλ. λέγειν).
διηγούµαι (µετβ. ρ.): πφενάβ και
µοτχάβ (κυριολ. λέω)
π.χ. µο παπό πφεν(ν)τά µανγκέ
καγιά ιστορία = ο ππαππούς µου
µου διηγήθηκε αυτήν την ιστορία.
διήµερος (επίθ.):
ντουεγκιβεσένγκο, -ι και ντουέγκιβεσένγκο, -ι.
διθέσιος (επίθ.): ντουέ-τζενένγκο-ι
(κυριολ. δύο ατόµων)
π.χ. ντουέ-τζενένγκο τοµαφίλι =
διθέσιο αυτοκίνητο.

δίθυρος (επίθ.):
ντουέουνταρένγκο,-ι και
ντουέκαπουένγκο, -ι.
π.χ. ντουέκαπουένγκο τοµαφίλι =
δίθυρο αυτοκίνητο.
δίκαιος (άκλ. επίθ.): ακλΰ
π.χ. µε πφερασά ακλΰ ικλιλέ = τα
λόγια µου δίκαια βγήκαν.
Αντίθ. ακσΰζι = άδικος,
αδικαιολόγητος.
δικαιοσύνη: ακλΰκο, ο
Συνών. ντοβρουλούκο = ευθύτητα,
ντοµπροσύνη, δικαιοσύνη, αλήθεια.
δικαιούµαι (αµετβ. ρ.): άκο-σίµαν
(= δίκιο, δικαίωµα έχω)
π.χ. σι-µά(ν)ντα-άκο τε λαβ µιράζι
= δικαιούµαι κι εγώ να πάρω
κληρονοµιά. (κατά λέξη: έχω κι εγώ
δίκιο, δικαίωµα να πάρω
κληρονοµιά).
δικαίωµα (α): άκο, ο (κυριολ.
δίκιο)
π.χ. νάι τουτ άκο τε τσαλαβές µε
τσχαβέ = δεν έχεις το δικαίωµα να
χτυπήσεις το γιο µου.
δικαίωµα (β): δικέοµα, ο
π.χ. κον ντιάς τουτ καβά δικέοµα,
αγκαντάλ τε ορµπισαρές µάνγκε; =
ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωµα,
έτσι να µου µιλάς;
δικαιώνοµαι (αµετβ. ρ.): µο-άκοαρακχαβάβ, µο-άκο-αρακχάβ, µοάκο-ρακχαβάβ και µο-άκο-ακχαβάβ
(= το δίκιο µου βρίσκω)
π.χ. ρακχαντόµ-µο-άκο κάι
µακεµάβα = δικαιώθηκα στο
δικαστήριο.
(κατά λέξη: βρήκα το δίκιο µου στο
δικαστήριο).
δικαιώνω (µετβ. ρ.): άκο-νταβ (=
δίκιο δίνω)
π.χ. νι µανγκέν τε ντεν τουτ άκο =
δεν θέλουν να σε δικαιώσουν ( κατά
λέξη: δεν θέλουν να σου δώσουν
δίκιο).
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δικαίωση: άκο-ντιιπέ, ο (= δίκιο
δόσιµο).
δίκαννο (α): ντουέµονγκι-πούσσκα,
η (= δίστοµο όπλο).
δίκαννο (β): τσιφτάβα, η
(τσίφτι = διπλός, ζευγάρι).
δικαστήριο: µακεµάβα, η (σ.α.
µήνυση, δίκη).
δίκη: µακεµάβα, η (κυριολ.
δικαστήριο)
π.χ. πάπαλε-τσχουτιλί η µακεµάβα
= αναβλήθηκε η δίκη.
δικηγορία: αφκατλούκο, ο.
δικηγορικός (επίθ.): αφκατένγκο,
-ι.
δικηγόρος: αφκάτι, ο
π.χ. ασταρντόµ αφκάτι καλέ
µεσελαβάκε = έπιασα δικηγόρο για
αυτή την υπόθεση.
δικηγορίνα: αφκάτκα και
αφκατίνκα, η
π.χ. λατσχί αφκάτκα σι καγιά =
καλή δικηγορίνα είναι αυτή.
δικηγορώ (µετβρ.ρ.): αφκατλούκοκεράβ (= δικηγορία κάνω).
δίκιο: άκο, ο (σ.α. δικαίωµα)
π.χ. ρόντελ πο άκο = ψάχνει το
δίκιο του, σίλε άκο κάι µούιτχολ =
έχει δίκιο που φωνάζει.
δικός (αντων.): µιρνό,-ί (δικός, -ή
µου), κιρνό,-ί (δικός, -ή σου)
π.χ. µιρνό σι ο τζουκέλ = δικός µου
είναι ο σκύλος, µιρνί σι η πισίκα =
δική µου είναι η γάτα.
δικρανάκι: ντιρενίσι, ο.
δικράνι: ντιρένο, ο.
διµηνιαίος (επίθ.):
ντουέτσχονένγκο,-ι.
δίµηνος: βλ. διµηνιαίος.
δίνοµαι (αµετβ. ρ.): ντιν(ν)τιάβ και
ντάµαν (σ.α. παραδίδοµαι,
αφοσιώνοµαι, αφιερώνοµαι)
π.χ. ντιόµαν λακέ σα µε γκέσα βόι
αµά ιν ακχιαρντάς µαν = της
δόθηκα µε όλη την ψυχή µου αυτη
όµως δεν µε κατάλαβε, νά µανγκ

µαν(ν)τάρ καλά σσέα ιν ντιν(ν)τόν
αβερέ βαστέν(ν)τε = µη µου ζητάς
αυτά τα πράγµατα δε δίνονται σε
άλλα χέρια, γκαντικίν παρέ
ντι(ν)ντιλέ καλέ µανγκινένγκε =
τόσα λεφτά δόθηκαν γι’ αυτά τα
εµπορεύµατα.
δίνω (α) (µετβ. ρ.): νταβ (σ.α.
µπαίνω)
π.χ. καζόµ παρέ ντία τουτ; = πόσα
χρήµατα σου έδωσε; ντικ ακανά
ντίας λα µανγκέ αν µο σσορό καλέ
ορµπένσα κάι πφεν(ν)τάς = κοίτα
τώρα µου την έδωσε στο κεφάλι µε
αυτά τα λόγια πού είπε, ντε
µά(ν)ντε ε νατάρα = δώσε σε µένα
τα κλειδιά.
Αντίθ. λαβ = παίρνω, λαµβάνω.
(βλ. µπαίνω).
δίνω (β) (ενεργ. διαµ.ρ.):
ντι(ν)νταράβ και (επιτατ. ενεργ.
διαµ.ρ.) ντι(ν)ντανταράβ (= βάζω
να δώσει-ουν, κάνω να δώσει-ουν,
κάνω να δοθεί-ούν, σ.α. αποδίδω,
µεταδίδω)
π.χ. ντι(ν)νταρντάν µα(ν)ντέ
γκαντικίν παρέ καλέ πουρανέ
τοµαφιλέσκε = µ’ έβαλες να δώσω
τόσα λεφτά γι’ αυτό το παλιό
αυτοκίνητο, κα ντι(ν)νταράβ λεστέ
ο κχερ = θα τον κάνω να δώσει το
σπίτι (δηλ. θα τον πείσω να το
πουλήσει), µε ντι(ν)νταρντόµ ο
αµπέρι νταά ανγκλέ = εγώ
µετέδωσα την είδηση πιο µπροστά
(ντι(ν)νταρντό, -ί µτχ. δοσµένος,
σ.α. µεταδοµένος, αποδοσµένος,
ντι(ν)νταριπέ, ο = δόσιµο, σ.α.
µετάδοση, απόδοση).
Αντίθ. λι(ν)νταράβ = βάζω να
πάρει-ουν, κάνω να πάρει-ουν,
κάνω να παρθεί, σ.α. έκτρωση
κάνω, καταδίδω)
διοικητής: ντικιτίζι και δικιτίζι, ο
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π.χ. ο ντικιτίζι ντιά µαν τριν γκιβέ
άντια = ο διοικητής µου ‘δωσε τρεις
µέρες άδεια.
διορθωµένος: (βλ. βελτιωµένος).
διορθώνοµαι (αµετβ. ρ.):
λατσχάρντιαβ (= αµετβ.
καλυτερεύω).
διορθώνω (µετβ. ρ.): λατσχαράβ
(= καλυτερεύω, µετβ.).
διόρθωση: λατσχαριπέ, ο (=
καλυτέρευση).
διορθωτικός: (βλ. βελτιωτικός).
δίπλα (επίρρ.): πασσέ (= κοντά)
π.χ. πασσά µάν(ν)τε µπεσσέλ =
δίπλα µου κάθεται.
(βλ. και κοντά)
δίπλα: κάτι, ο
π.χ. ντούι κάτορα κερντιλόµ κατάρ
η ντουκ = δύο δίπλες έγινα από τον
πόνο.
(σ.α. όροφος, συνολάκι (ρούχων))
π.χ. κάι µπιριντζί κάτι ε µπιναβάκο
σι ε ντοκτορέσκο κχερ = στον
πρώτο όροφο της πολυκατοικίας
είναι του γιατρού το σπίτι,
κι(ν)ντόµ µε τσχαβέσκε εκ κάτι
σσέα = αγόρασα για το γιο µου ένα
συνολάκι ρούχα.
διπλανός: (βλ. κοντινός).
δίπλευρος (επίθ.):
ντουέριγκένγκο,-ι.
διπλοπρόσωπος: (βλ. διπρόσωπος).
διπλός (άκλ. επίθ.): τσίφτι
π.χ. τσίφτι σι ε καπουιάκο τζάµι =
διπλό είναι το τζάµι της πόρτας.
Αντίθ. τέκι = µονός.
(κυριολ. ζευγάρι, βλ. και ζευγάρι)
δίπλωµα: διπλοσαριπέ και
κατλαµάκο, ο
π.χ. κατλαµάκο µανγκέν ε σσέα =
δίπλωµα θέλουν τα ρούχα.
δίπλωµα: δίπλοµα, ο
π.χ. σίτουτ δίπλοµα, κάι τράντες ο
τοµαφίλι; = έχεις δίπλωµα, που
οδηγείς το αυτοκίνητο;

διπλωµένος (µτχ.): διπλοσαρντό,-ί
και (άκλ. επίθ.) κατλαµούσσι
π.χ. κατλαµούσσι σι ο τσαρσσάφι =
διπλωµένο είναι το σεντόνι.
διπλώνοµαι (αµετβ. ρ.):
διπλοσάαβ και κατλανίαβ
π.χ. διπλοσάιλεµ κατάρ η ντουκ =
διπλώθηκα από τον πόνο.
διπλώνω (µετβ. ρ.): διπλοσαράβ
και κατλάιαβ (προφ. µε συνίζηση
ια)
π.χ. διπλοσαράβ ε πατέ = διπλώνω
τα ρούχα, κατλάιαβ ο τσαρσσάφι =
διπλώνω το σεντόνι.
διπροσωπία: ντοµοηπέ και
ντουιµουηπέ, ο
π.χ. ντοµοηπέ κερές νάι λατσχό
µανούςς σαν = διπροσωπία κάνεις
δεν είσαι καλός άνθρωπος.
διπρόσωπος (επίθ.): ντόµονγκο,-ι
και ντουέµονγκο,-ι
π.χ. ντουέµονγκο σι νά πακιά λε =
διπρόσωπος είναι µην τον
πιστεύεις.
Συνών. πφιρνό = πονηρός, έξυπνος.
δισεκατοµµύριο: µιλιάρι, ο.
δισεκατοµµυριούχος (επίθ.):
µιλιαρλίο,-λούκα.
δίσκος: (βλ. ταψί).
δίστοµος (επίθ.): ντουέµονγκο,-ι
(σ.α. διπρόσωπος)
π.χ. ντουέµονγκι τσχουρί =
δίστοµο µαχαίρι.
δίχρονος: (βλ. διετής).
δίχρωµος (επίθ.):
ντουέρενκένγκο,-ι.
δίχτυ: δίχτι, ο
π.χ. σαρ µατσχό α(ν)ντό δίχτι
αστάρντιλαν = σαν ψάρι στο δίχτυ
πιάστηκες (δηλ. την πάτησες).
δίχως: µπι και σαρνί (σαρνί = δίχως
να)
π.χ. γκελόταρ σαρνί πφενέλ
αµένγκε κχάντσικ = έφυγε δίχως να
µας πει τίποτα, τσαλαντά λε σαρνί
µανγκέλ = τον χτύπησε δίχως να
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θέλει, µπι κιρνό νασστί κερέλ =
δίχως εσένα δεν µπορεί να κάνει.
(βλ. µπι στα λήµµατα χωρίς, α
στερητικό).
δίψα: τρουσσαηπέ, ο.
διψασµένος (µτχ.): τρουσσαλό,-ί.
π.χ. κάι πφιρές µποκχαλό,
τρουσσαλό α(ν)ντέ ντροµά; = πού
περπατάς νηστικός, διψασµένος µες
στους δρόµους;
διψώ (αµετβ. ρ.): τρουσσάβαβ
π.χ. λονγκλέ µατσχέ χαλάν ντα
τρουσσάιλαν γκαντιµπόρ µπουτ; =
αλµυρά ψάρια έφαγες και δίψασες
τόσο πολύ;
διωγµός: (βλ. διώξιµο).
διώξιµο (α):παλάλ-λιιπέ, ο (= από
πίσω πάρσιµο).
διώξιµο (β): κοαλαµάκο, ο.
δίωρος (επίθ.): ντουέ-σαατένγκο, -ι
π.χ. ντουέ-σαατένγκο ορµπισαριπέ
= δίωρη συζήτηση.
διώροφος (επίθ.): ντουέ-κατένγκο,
-ι
π.χ. ντουέ-κατένγκο κχερ κα
κερνταράβ = διώροφο σπίτι θα
χτίσω, ντουέ-κατένγκι τούρτα =
διώροφη τούρτα.
διώχνω (α) (µετβ. ρ.): παλάλ-λαβ
(= από πίσω παίρνω)
π.χ. λε λες παλάλ ακανά κατάρ =
διώξ’ τον τώρα από ‘δω.
διώχνω (β) (µετβ. ρ.): κοαλάιαβ
π.χ. σόσταρ κοαλάιος λε κατάρ κο
κχερ; = γιατί τον διώχνεις από το
σπίτι σου;
δοκάρι: µπερά(ν)ντ, ο.
δοκιµάζω (αµετβ. και µετβ. ρ.):
δοκιµασαράβ και δοκιµί-κεράβ (=
δοκιµή κάνω)
π.χ. κερντόµ-δοκιµί η α(ν)τεράβα,
αβέλ µανγκέ = δοκίµασα το
πουκάµισο, µου έρχεται.
δοκιµή: δοκιµί, η

π.χ. κερντάν δοκιµί η λά(µ)µπα
άµα πφαµπόλ; = έκανες δοκιµή την
λάµπα, άµα ανάβει;
δολιεύοµαι (µετβ. ρ.):
τζουνγκαλαράµαν
Συνών. µπουτζανγκλαράµαν =
µηχανεύοµαι.
δόλιος: (βλ. ύπουλος, καηµένος,
κακοµοίρης).
δολιότητα: (βλ. υπουλότητα).
δολοφονηµένος (µτχ.) :
µουνταρντό, -ί (= σκοτωµένος,
νεκρωµένος, σβησµένος).
δολοφονία: (βλ. φόνος).
δολοφονικός (επίθ.):
µουνταριµάσκο, -ι. (κυριολ. για
σκότωµα, σ.α. φονικός)
Συνών. µεριµάσκο = θανατηφόρος,
θανάσιµος, θανατικός.
δολοφόνος: (βλ. κακοποιός,
φονιάς).
δολοφονούµαι (αµετβ. ρ.):
µουντάρντιαβ (βλ. και
σκοτώνοµαι).
δολοφονώ: (βλ. φονεύω).
δόλος: (βλ. πανουργία).
δοντάκι: νταν(ν)τορό, ο
π.χ. ο χουρντό ικαλντά νταν(ν)τορά
= το µωρό έβγαλε δοντάκια.
δοντάς: µπαρέ-ντα(ν)ντένγκο, ο,
θηλ. µπαρέ-ντα(ν)ντένγκι, η.
δόντι: νταν και ντα(ν)τ, ο
π.χ. ντουκχάλ µο νταν = πονάει το
δόντι µου.
δοντόπονος: (βλ. πονόδοντος).
δόξα (α) (επίρρ.): µπερεκέτ και
(ουσ.) ασσαρντιπέ, ο
π.χ. µπερεκέτ ε Ντεβλέσκε = δόξα
τω θεώ, γκάντικιν λατσχιπέ ντα τε
κέρες λεσκέ µπερεκέτ νι κα
ασσουνές κατάρ λεσκό µούι = όση
καλοσύνη και να του κάνεις δόξα
δε θα ακούσεις από το στόµα του.
(ασσαρντιπέ κυριολ. έπαινος,
παίνεµα).
δόξα (β): νάµο, ο (σ.α. φήµη)
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π.χ. λιά νάµο κατάρ καβά σσέι κάι
κερντά = πήρε δόξα από αυτό το
πράγµα που έκανε (βλ. και φήµη
(Β)).
δόξα (γ) (επίρρ.): σσύκυρ (τα υ
προφ. όπως το γαλλικό u)
π.χ. σσύκυρ ε Ντεβλέσκε, λατσχό
σοµ ακανά = δόξα τω Θεώ, καλά
είµαι τώρα.
δοξάζω (µετβ. ρ.): µπερεκέτ-κεράβ
(= δόξα κάνω)
π.χ. µπερεκέτ τε κερές ε
Ντεβλέσκε, κάι κουρτουλντούν =
να δοξάζεις το Θεό, που γλύτωσες.
δορά: µορκχί, η (= δέρµα, πετσί,
τοµάρι)
π.χ. ε µπακρέσκι µορκχί = του
προβάτου η δορά.
δόσιµο: ντιιπέ, ο
Αντίθ. λιιπέ = πάρσιµο, λήψη,
παραλαβή.
(σ.α. µπάσιµο, είσοδος).
(νταβ = δίνω, µπαίνω).
δοσµένος (µτχ.): ντι(ν)ντό,-ι
π.χ. ντι(ν)ντό σι ο κχερ = δοσµένο
είναι το σπίτι.
Αντίθ. λι(ν)ντό = παρµένος,
αφηρηµένος.
δοσοληψία: (βλ. αλισβερίσι).
δοτικός (επίθ.): ντιιµάσκο, -ι.
δοτός (µτχ.): ντι(ν)ντό, -ί (=
δοσµένος).
δουλειά: µπουκί, η
π.χ. τζαβ κάι µπουκί = πηγαίνω στη
δουλειά, ρακχαντόµ µπουκί =
βρήκα δουλειά, σαρ τζαλ κι µπουκί;
= πώς πάει η δουλειά σου;
δούλεµα: (βλ. κατεργασία,
επεξεργασία, κοροϊδία).
δουλεµένος: (βλ. κατεργασµένος,
επεξεργασµένος).
δουλευτάρης (επίθ.): µπουκιαρνό,ί.
π.χ. µπουκιαρνό σι λεσκό τσχαβό =
δουλευτάρης είναι ο γιος του.

δουλεύω (α) (αµετβ. ρ.): µπουκίκεράβ (= δουλειά κάνω)
π.χ. κάι κερές-µπουκί; = πού
δουλεύεις;
(βλ. και εργάζοµαι).
δουλεύω (β): (βλ. κατεργάζοµαι,
επεξεργάζοµαι, κοροϊδεύω).
δουλίτσα: µπουκιορί, η
π.χ. σα γκασαβέ µπουκιορένσα
ντικχές τε ικαλές λα = όλο µε
τέτοιες δουλίτσες κοιτάζεις να τη
βγάλεις, σίµαν εµπούκα µπουκιορί
νταά = έχω λίγη δουλίτσα ακόµη.
δραγουµάνος: ντραγκουµάνο, ο
∆ράµα: Ντράµα, η.
δράµι: ντρέµο και ντρέµι, ο
π.χ. νά βαζντε µι χολί, κα νταβ
τουτ ε ντρεµέσα α(ν)ντό κο σσορό
= µη µου σηκώνεις το θυµό, θα σε
δώσω (χτυπήσω) µε το δράµι στο
κεφάλι.
∆ραµινός: Ντράµαλίο, ο.
∆ραµινιά: Ντράµαλΰκα, η.
δραπετεύω (αµετβ. ρ.): νασσάβ (=
φεύγω, τρέχω αµετβ. διαφεύγω,
ξεφεύγω)
π.χ. νασσλό α(ν)ντάρ πφα(ν)ντιπέ
= δραπέτευσε από τη φυλακή.
δραπέτης: κατσάκο, ο (σ.α.
λαθροµετανάστης, λιποτάκτης)
(κατσάκο κυριολ. φυγάς).
δράστης: (βλ. κακοποιός).
δραχµή: ντραµία, η
π.χ. ντραµία νι ατσχιλί λε κατάρ
κολά παρέ κάι λιά = δραχµή δεν του
έµεινε από εκείνα τα λεφτά που
πήρε, ούτε πι ντραµία νι µανγκέλ τε
χασαρέλ = ούτε τη δραχµή του δε
θέλει να χάσει.
δραχµούλα: ντραµιίσα, η
π.χ. πι ντραµιίσα νι χα(ν)νταρέλ =
τη δραχµούλα του δεν ταΐζει (δηλ.
είναι πολύ τσιγκούνης).
δρεπάνι: κόσσα, η.
δριµύς (επίθ.): ζουραλό,-ί (=
δυνατός)
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π.χ. ζουραλί ντουκ = δριµύς πόνος.
δροµάκι: ντροµορό, ο.
π.χ. (ευχή σε ταξιδιώτη) πουταρντό
τε αβέλ κο ντοµορό = ανοιχτό να
είναι το δροµάκι σου.
δροµάκος: (βλ. δροµάκι).
δρόµος: ντροµ, ο
π.χ. κατάρ σαβό ντροµ κα τζαβ; =
από ποιο δρόµο θα πάω; (στίχοι από
ποιήµα του Γ.Αλεξίου «Ιν
µπισταρντάµ (= δεν ξεχάσαµε)»
µπουτ ντροµά πφιρντάµ αµαρί
ροµάνι τσχιπ ιν µπισταρντάµ =
πολλούς δρόµους περπατήσαµε την
τσιγγάνική µας γλώσσα δεν τη
ξεχάσαµε
(βλ. οµόηχο ντροµ = φορά).
δροµικός (επίθ.): ντροµέσκο,-ι.
δροσάτος: (βλ. δροσερός).
δροσερά (επίρρ. και άκλ. επίθ.):
σερίνι (βλ. και δροσερός)
π.χ. σερίνι σι κατέ α(ν)ντρέ =
δροσερά είναι εδώ µέσα.
δροσερός (άκλ. επίθ.): σερίνι (σ.α.
δροσερά)
π.χ. πφούρντελ σερίνι µπαλβάλ =
φυσάει δροσερός αέρας.
δροσιά: σερι(ν)νίκο, ο
π.χ. σσουκάρ σερι(ν)νίκο σι ταλάλ
τσινάρι = ωραία δροσιά έχει κάτω
από τον πλάτανο.
δροσίζοµαι (αµετβ. ρ.):
σερι(ν)νενίαβ.
δροσίζω (µετβ. ρ.):
σερι(ν)νετιρίαβ.
δροσιστικός (επίθ.):
σερι(ν)νικέσκο, -ι
δύναµη: ζουραλιπέ, κουβέτι και
κοβέτι, ο
π.χ. (ευχή) ο Ντελ σαστιπέ
ζουραλιπέ τε ντελ και χουρντέν = ο
Θεός υγεία δύναµη να δώσει τα
παιδιά σου, τερνό σι σίλε ζουραλιπέ
= νέος είναι έχει δύναµη, µανγκέλ
κουβέτι καβά πφαριπέ για τε
βαζντί(ν)ντολ = θέλει (χρειάζεται)

δύναµη αυτό το βάρος για να
σηκωθεί, νάι µαν κουβέτι. σο σα τε
κεράβ ο µπιάβ; = δεν έχω δύναµη
(οικονοµική) . µε τι να κάνω το
γάµο;
δυναµίτης: ντιναµίτι, ο.
δυνάµωµα: ζουρανταριπέ και
ζουραριπέ, ο.
δυναµωµένος (µτχ.):
ζουρανταρντό,-ί και ζουραρντό,-ί.
δυναµώνοµαι (αµετβ. ρ.):
ζουρανταράµαν και ζουραράµαν.
δυναµώνω (αµετβ. ρ.): ζουράβαβ
π.χ. σο µπαρόλ ζουράολ = όσο
µεγαλώνει δυναµώνει, ζουράιλο ο
σσιλ = δυνάµωσε το κρύο.
δυναµώνω (µετβ. ρ.):
ζουρανταράβ και ζουραράβ
π.χ. ζουρανταρντά µε βαστά καϊά
µπουκί = µου δυνάµωσε τα χέρια
αυτή η δουλειά.
δυνατά: (βλ. γερά).
δυνατός (επίθ.): ζουραλό, -ί και
κουβετλίο, -ίκα
π.χ. σι ζουραλό σαρ ασλάνο = είναι
δυνατός σαν λιοντάρι, ζουραλό σι
βο, βάζντελ καβά πφαριπέ =
δυνατός είναι αυτός, σηκώνει αυτό
το βάρος, του νταά κουβετλίο σαν
λέσταρ; = εσύ πιο δυνατός είσαι απ’
αυτόν;
(ζουραλό σ.α. σκληρός).
π.χ. ζουραλό σι ο µας νασστί τσάνµπαβ λε = σκληρό είναι το κρέας
δεν µπορώ να το µασήσω)
Αντίθ. µπιζουραλό = αδύναµος.
δύο (αριθµ.): ντούι
π.χ. ντούι χουρµπουζέ ταλά εκ
κχακ νι αστάρντον = δύο καρπούζια
κάτω από µία µασχάλη δεν
κρατιούνται.
δυσαρέστηση: γκι-πφαγκιπέ, ο
(κυριολ. ψυχή σπάσιµο)
Αντίθ. γκι-κεριπέ (= ψυχή φτιάξιµο)
ευχαρίστηση.
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δυσαρεστούµαι (αµετβ. ρ.): µογκι-πφαγκιόλ και µο-γκιπφαγκί(ν)ντολ (κυριολ. η ψυχή µου
σπάζεται, σ.α. κακοκαρδίζοµαι)
π.χ. πφαγκιλό λεσκό γκι κάι νι
γκελόµ κάι λεσκό µπιάβ =
δυσαρεστήθηκε που δεν πήγα στο
γάµο του (κατά λέξη: έσπασε η
ψυχή του που δεν πήγα στο γάµο
του).
δυσαρεστώ (µετβ. ρ.): γκιπφαγκάβ (κυριολ. ψυχή σπάζω, σ.α.
κακοκαρδίζω)
π.χ. πφε(ν)ντάν µανγκέ εκ πφεράς
ντα µο γκι-πφαγκλάν = µου είπες
µια κουβέντα και µε δυσαρέστησες
(κατά λέξη µου είπες µια κουβέντα
και την ψυχή µου έσπασες).
Αντίθ. γκι-κεράβ (= ψυχή κάνω)
ευχαριστώ µετβ., ικανοποιώ
δυσκίνητος: (βλ. βραδύς).
δυόσµος: νανάβα, η.
δύσκολα (επίρρ.): ζόρι (σ.α.
δύσκολος)
π.χ. ζόρι κα ρακχαβές µπουκί =
δύσκολα θα βρεις δουλειά.
Αντίθ. κολάη = εύκολα, εύκολος
(βλ. και δύσκολος).
δυσκολεύοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
ζορλανίαβ και ζορλάιαµαν
π.χ. κχα(ν)ντινό σι νι µανγκέλ τε
ζορλάιορπες = τεµπέλης είναι δεν
θέλει να δυσκολευτεί, λιέ τουτ ε
µπροσσά ντικχάβ ζορλανίος τε
πφιρές = σε πήραν τα χρόνια βλέπω
δυσκολεύεσαι να περπατήσεις, άµα
ιν ζορλανίος ιν κερντόλ κχάντσικ =
άµα δε δυσκολευτείς δε γίνεται
τίποτα.
δυσκολεύοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
ζορισάαβ και ζορισάβαβ
π.χ. σόσκε, ζορισάος; = γιατί
δυσκολεύεσαι; (κυριολ. ζορίζοµαι).
δυσκολεύω (α) (µετβ. ρ.):
ζορλάιαβ (προφ. µε συνίζηση ια).

δυσκολεύω (β) (µετβ. ρ.):
ζορισαράβ (κυριολ. ζορίζω)
π.χ. νά ζορισάρ µαν = µη µε
δυσκολεύεις.
δυσκολία: ζορλούκο, ο
π.χ. σάντε κάνα σίτουτ ζορλούκο
αβές τε ντικχές µαν = µόνο όταν
έχεις δυσκολία έρχεσαι να µε δεις.
Αντίθ. κολαϊλούκο = ευκολία,
διευκόλυνση.
δύσκολος (άκλ. επίθ.): ζόρι (σ.α.
δύσκολα)
π.χ. ζόρι σι καγιά µπουκί νασστί κα
κερές λα = δύσκολη είναι αυτή η
δουλειά δε θα µπορέσεις να την
κάνεις, κχάντσικ νάι ζόρι, άµα
µανγκέλα ο µανούςς = τίποτα δεν
είναι δύσκολο, αν θέλει ο
άνθρωπος.
Αντίθ. κολάη = εύκολος, εύκολα
(βλ. και δύσκολα).
δυσνόητος (επίθ.): ζόριακχιαριµάσκο,-ι (= δύσκολος για
κατανόηση)
Συνών. µπιακχιαρντό =
ακατανόητος, µπιακχιαρντι(ν)ντό =
ακαταλαβίστικος, µπιακχιαρντικανό
= ακατάληπτος.
δυσοσµία: µπέτι-κοκία, η (=
άσχηµη µυρωδιά).
π.χ. σο σι καγιά µπέτι-κοκία κατέ
α(ν)ντρέ! = τι δυσοσµία είναι αυτή
εδώ µέσα!
δυστυχής (επίθ.): ζαβα(λ)λίο,
-ούκα
π.χ. σο σΰρντελ ο ζαβα(λ)λίο εκ
Ντελ τζανέλ = τι τραβάει ο
δυστυχής ένας Θεός το ξέρει. (βλ.
και καηµένος, κακοµοίρης,
ταλαίπωρος)
Συνών. µπιµπαχταλό = άτυχος
Αντίθ. µπαχταλό = τυχερός
δυστυχία: µπιµπαχταλιπέ, ο (=
ατυχία)
Αντίθ. µπαχταλιπέ = ευτυχία.
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δυστυχισµένος (επίθ.):
µπιµπαχταλό,-ί (= άτυχος) (βλ. και
άτυχος).
π.χ. µπιµπαχταλό σι ο κορό
µανούςς = δυστυχισµένος είναι ο
τυφλός άνθρωπος.
Αντίθ. µπαχταλό = ευτυχισµένος,
τυχερός.
δύστυχος: (βλ. δυστυχής).
δυσωδία: (βλ. δυσοσµία).
δώδεκα (αριθµ.): ντεσσεντούι και
ντεσσοντούι.
δωδεκαετής: (βλ. δωδεκάχρονος).
δωδεκάµηνος (επίθ.):
ντεσσεντουέ-τσχονένγκο,-ι.
δωδεκάχρονος (επίθ.):
ντεσσεντουέ-µπροσσένγκο,-ι και
ντεσεντουέ-µπρεσσένγκο,-ι.
δωµατιάκι: ονταήσα και
ονταηνορί, η
π.χ. λατσχί σι τούκε κι ονταήσα =
καλό είναι για σένα το δωµατιάκι
σου.
δωµάτιο: οντάια, η (προφ. µε
συνίζηση ια) και ονταήν, η
π.χ. καζόµ οντάιε σι κάι τουµαρό
κχερ; = πόσα δωµάτια έχει το σπίτι
σας;, τζα κάι κι ονταήν τε πασστός
= πήγαινε στο δωµάτιό σου να
κοιµηθείς.
δωρεάν (επίρρ.): τζάµπα
π.χ. τζάµπα ντιά λε µάνγκε =
δωρεάν µου το έδωσε.
(τζάµπα σ.α. άδικα, ανώφελα, π.χ.
τζάµπα γκελόµ, κχάντσικ νι
κερντιλό = άδικα πήγα, τίποτα δεν
έγινε).
δωρίζω (µετβ. ρ.): δόρο-κεράβ (=
δώρο κάνω).
π.χ. σο λιόµ τουκέ τζι ακανά, νι
µανγκάβ λεν πάπαλε, κεράβ λεν
τουκέ δόρο σα = ό,τι σου πήρα
µέχρι τώρα δεν τα θέλω πίσω, σου
τα δωρίζω όλα.
δώρο (α): δόρο, ο

π.χ. σαβό δόρο µανγκές τε λαβ
τουκέ; = τι δώρο θέλεις να σου
πάρω;
δώρο (β): µπασσίσσι, ο
π.χ. ινγκαράβ λεσκέ µπασσίσσι κάι
λεσκό µπιάβ = του πηγαίνω δώρο
στο γάµο του.
δωροδοκία (µε χρήµατα): παρέχα(ν)νταριπέ, παρές-χα(ν)νταριπέ
και λοβέ-χα(ν)νταριπέ, ο (κυριολ.
χρήµατα τάισµα)
δωροδοκούµαι (µε χρήµατα)
(αµετβ. ρ.): παρέ-χαβ, παρές-χαβ
και λοβέ-χαβ (κυριολ. χρήµατα
τρώω) (σ.α. χρηµατίζοµαι)
π.χ. χαλά-παρέ, ο(ν)ντάν κερντά
καλέ = δωροδοκήθηκε, γι’ αυτό το
έκανε αυτό.
δωροδοκώ (µε χρήµατα) (µετβ.
ρ.): παρέ-χα(ν)νταράβ, παρέςχα(ν)νταράβ και λοβέ-χα(ν)νταράβ
(κυριολ. χρήµατα ταΐζω)
π.χ. τε χα(ν)νταρέσα λε παρέ, κα
κερέλ κι µπουκί = αν τον
δωροδοκήσεις, θα σου κάνει τη
δουλειά.
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