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Ξ
ξαγρύπνηµα: µπιπασσλιπέ και
µπιπασστιπέ, ο (κυριολ.
ακοιµησιά).
ξάγρυπνος (επίθ.):
µπιπασσλιµάσκο,-ι,
µπιπασστιµάσκο,-ι και
µπιλι(ν)ντράκο,-ι.
π.χ. ατσχιλό µπιλι(ν)ντράκο σα η
ρατ = έµεινε ξάγρυπνος όλη τη
νύχτα.
ξαγρυπνώ (αµετβ. ρ.):
µπιπασσλιµάσκο-ατσχάβ και
µπιλι(ν)ντράκο-ατσχάβ (=
ξάγρυπνος µένω).
ξαδέρφια (τα): πφαλένγκεχουρντέ, ε (= αδελφών παιδιά)
π.χ. πφαλένγκε-χουρντέ σαµούς =
ξαδέρφια είµαστε (κυριολ. αδελφών
παιδιά είµαστε).
ξάδερφος: κακέσκο-τσαβό, ο (=
θείου γιος) και µπιµπάκο-τσχαβό, ο
(= θείας γιος)
π.χ. µε κακέσκο-τσχαβό σι καβά =
ο ξάδερφός µου είναι αυτός
(κυριολ. του θείου µου ο γιος είναι
αυτός), αβιλό µε µπιµπάκο-τσχαβό
= ήρθε ο ξάδερφός µου (κυριολ.
ήρθε της θείας µου ο γιος).
ξαδέρφη: κακέσκι-τσχέι, η (= θείου
κόρη) και µπιµπάκι-τσχέι,η (= θείας
κόρη).
π.χ. καγιά σι κε κακέσκι-τσχέι; =
αυτή είναι η ξαδέρφη σου; (κυριολ.
αυτή είναι του θείου σου η κόρη;),
κα τζαβ κάι µε µπιµπάκι-τσχέι = θα
πάω στην ξαδέρφη µου (κυριολ. θα
πάω στης θείας µου την κόρη).
ξακουσµένος (µτχ. ως επίθ.):
ασσου(ν)νταρντό,-ί (=
διαδεδοµένος, διαλαληµένος)
π.χ. ντικ ο ασσου(ν)νταρντό σο
κερντάς! = κοίτα ο ξακουσµένος τι
έκανε!

Συνών. ναµλίο = ονοµαστός,
ασσαρντό = παινεµένος.
ξακουστός (επίθ.): ασσου(ν)ντό,-ί.
π.χ. σι ασσου(ν)ντό κατάρ πι
σσουκάρ λαλί = είναι ξακουστός
απ’ την καλή φωνή του (κυριολ.
ακουστός).
ξαµολάω: (βλ. αµολάω).
ξανά (α) (επίρρ.): πάλε (= πάλι)
π.χ. τε νά ορµπισαρές µανσά πάλε
= να µη µου µιλήσεις ξανά.
ξανά (β) (επίρρ.): ντα-εκ-φαρέ και
ντα-εκ-ντροµ (ντα = και, εκ = ένας,
µία, φαρέ = φορά).
π.χ.. ντα-εκ-φαρέ κα κερές; = ξανά
θα κάνεις; (ντροµ = φορά, οµόηχο
ντροµ = δρόµος) ντα-εκ-ντροµ κα
τζαλ = ξανά θα πάει.
ξανά (γ) (επίρρ.): γκένε
π.χ. αβιλό γκένε = ήρθε ξανά.
ξαναβάφω (µετβ. ρ.): πάλεµακχάβ.
ξαναβγάζω (µετβ. ρ.): πάλεικαλάβ.
ξαναβρίσκω (µετβ. ρ.): πάλεαρακχάβ και πάλε-ρακχαβάβ.
ξαναβλέπω (µετβ. ρ.): πάλεντικχάβ.
ξαναγεννώ (αµετβ. ρ.): πάλεµπιανάβ.
ξαναγίνοµαι (αµετβ. ρ.): πάλεκερντιάβ.
ξαναγυρίζω (αµετβ. ρ.): πάλειρισάαβ.
ξαναγυρίζω (µετβ. ρ.): πάλειρισαράβ.
ξαναδείχνω (µετβ. ρ.): πάλεσικαβάβ.
ξαναεπιστρέφω (µετβ. ρ.): (βλ.
ξαναγυρίζω µετβ.).
ξαναεπιστρέφω (αµετβ. ρ.): (βλ.
ξαναγυρίζω αµετβ.).
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ξαναζεσταίνω (µετβ. ρ.): πάλεταταράβ.
ξαναζωντανεύω (µετβ. ρ.): πάλετζου(ν)νταράβ.
ξαναθυµίζω (µετβ. ρ.): πάλεσεραράβ.
ξανακάνω (µετβ. ρ.): πάλε-κεράβ.
ξανακούω (αµετβ. και µετβ.ρ.):
πά-λε-ασσουνάβ.
ξαναµιλώ (αµετβ. και µετβ.ρ.):
πάλε-ορµπισαράβ.
ξανάνιωµα: τερναριπέ, ο
Αντίθ. πφουραριπέ = γέρασµα.
ξανανιωµένος (µτχ.): τερναρντό, -ί
Αντίθ. πφουραρντό = γερασµένος.
ξανανιώνω (αµετβ. ρ.): τερνιάβ
π.χ. του α(ν)ντί τε πφουρός,
τερνιλάν ντικχάβ = εσύ αντί να
γεράσεις, ξανάνιωσες βλέπω (τερνό
= νέος).
Αντίθ. πφουριάβ = γερνώ αµετβ.
ξανανοίγω (µετβ. ρ.): πάλεπουταράβ.
ξαναπαίρνω (µετβ. ρ.): πάλε-λαβ.
ξαναπαντρεµένος (επίθ.): πάλεζζενισαρντό,-ί και πάλε-ζζενιµέ
(άκλ.επιθ.).
ξαναπαντρεύοµαι (αµετβ. ρ.):
πάλε-ζζενισάαβ.
ξαναπερνώ (αµετβ. ρ.): πάλενακχάβ.
ξαναπέφτω (αµετβ. ρ.): πάλεπεράβ
ξαναπιάνω (µετβ. ρ.): πάλεασταράβ.
ξαναπουλώ (µετβ. ρ.): πάλεµπικινάβ.
ξαναρίχνω (µετβ. ρ.): πάλε-τσχαβ.
ξαναρχίζω (αµετβ. και µετβ.ρ.):
πάλε-µπασσλάιαβ (προφ. µε
συνίζηση ια).
ξανάρχοµαι (αµετβ. ρ.): πάλεαβάβ
Αντίθ. πάλε-τζάβταρ = ξαναφεύγω.
ξαναρωτώ (µετβ. ρ.): πάλεπουτσάβ και πάλε-πουσσάβ.

ξανατρέχω (αµετβ. ρ.): πάλεπράσταβ και πάλε-νασσάβ (νασσάβ
= τρέχω, ξεφεύγω, διαφεύγω).
ξανατρώω (αµετβ. ρ.): πάλε-χαβ.
ξαναϋπενθυµίζω (µετβ. ρ.): πάλεσερανταράβ.
ξαναφαίνοµαι (αµετβ. ρ.): πάλεσικάντιαβ.
ξαναφέρνω (µετβ. ρ.): πάλεα(ν)ταβάβ, πάλε-αταβάβ, γκένεα(ν)ταβάβ και γκένε-αταβάβ
π.χ. κα α(ν)ταβάβ-γκένε γκασαβέ
µανγκινά = θα ξαναφέρω τέτοια
εµπορεύµατα.
ξαναφεύγω (αµετβ. ρ.): πάλετζάβταρ
Αντίθ. πάλε-αβάβ = ξανάρχοµαι.
ξαναφιλώ (µετβ. ρ.): πάλετσουµίνταβ και πάλε-τσουµούνταβ.
ξαφνικά (επίρρ.):
µπιασσουγκιαριµάσα (= χωρίς
αναµονή).
ξαναφτιάχνω (µετβ. ρ.): πάλεκεράβ (σ.α. ξανακάνω, κεράβ =
κάνω, φτιάχνω, δηµιουργώ,
πράττω).
ξαναχτυπώ (µετβ. ρ.): πάλετσαλαβάβ.
ξαναχτυπώ (αµετβ. ρ.): πάλετσαλάντιαβ.
ξανθός (επίθ.): ξανθός,-ιά
π.χ. ξανθά σι λακέ µπαλά = ξανθά
είναι τα µαλλιά της.
ξανοίγοµαι (αµετβ. ρ.):
πουταράµαν και πουτράµαν
π.χ. νά πουτάρτουτ κάσκε αβέλα,
αστάρ κο µούι εµπούκα πφα(ν)ντό
= µην ξανοίγεσαι σ’ όποιον να ναι,
κράτα το στόµα σου λίγο κλειστό.
(κυριολ. ανοίγοµαι).
ξάπλωµα (α): λουντζιπέ και
λουντζαηπέ, ο.
ξάπλωµα (β): ουζανµάκο, ο.
ξαπλωµένος (α) (µτχ.):
λουντζαντό,-ί.
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ξαπλωµένος (β) (άκλ. επίθ.):
ουζανµούσσι
π.χ. ουζανµούσσι σι οπρά
κανεπάβα = ξαπλωµένος είναι πάνω
στον καναπέ.
ξαπλώνω (αµετβ. ρ.): λουντζιάβ
και ουζανίαβ.
π.χ. τσχι(ν)ντό σοµ, µανγκάβ τε
ουζανίαβ εµπούκα = κουρασµένος
είµαι, θέλω να ξαπλώσω λίγο.
ξαπλώνω (µετβ. ρ.): λουντζαβάβ
π.χ. τσχουτάς λεσκέ γεκ ντουµούκ
ντα λουντζαντάς λες τελέ = του
’ριξε µια γροθιά και τον ξάπλωσε
κάτω.
ξαποστέλνω (µετβ. ρ.):
µπιτσχαλάβ (= στέλνω)
π.χ. µπεςς σσουκάρ, τε να µπιτσχαλάβ τουτ κοτάρ κάι αβιλάν = κάτσε
καλά, µη σε ξαποστείλω από ’κει
που ήρθες.
ξασπρίζω (µετβ. ρ.): παρναράβ (=
ασπρίζω µετβ.).
ξαφνικός (επίθ.):
µπιασσουγκιαρντό,-ι. (=
απρόσµενος, απροσδόκητος)
π.χ. µπιασσουγκιαρντό µεριπέ =
ξαφνικός θάνατος.
Αντίθ. ασσουγκιαρντό =
αναµενόµενος.
ξεβράκωτος (επίθ.): µπισοστεάκο,ι και µπισοστεγιαλό,-ί
π.χ. (µτφ.) νάι λε τε χαλ ο
µπισοστεάκο, µπαρικανό ντα
κερέλπες = δεν έχει να φάει ο
ξεβράκωτος, παριστάνει και τον
υπερήφανο.
Αντίθ. σοστεγιαλό = βρακωµένος.
ξεγέλασµα: χοχανταριπέ, ο.
ξεγελασµένος (µτχ.):
χοχανταρντό,-ί και χοχαντό,-ί.
ξεγελιέµαι (αµετβ. ρ.): χοχάντιαβ
π.χ. σαρ χοχάντιλαν αγκαντάλ; =
πώς ξεγελάστηκες έτσι;
(βλ. και γελιέµαι).

ξεγελώ (µετβ. ρ.): χοχανταράβ και
χοχαβάβ
π.χ. χοχαντέ λε ντα λιέ, σα λεσκέ
παρέ = τον ξεγέλασαν και του
πήραν, όλα τα χρήµατα, νασστί
χοχανταρές µαν = δεν µπορείς να µε
ξεγελάσεις, κα χοχαβέλ τουτ,
πφιρνό σι = θα σε ξεγελάσει,
πονηρός είναι, εκχέ σικνέ χουρντέ
νασστί χοχανταρές; = ένα µικρό
παιδάκι δεν µπορείς να ξεγελάσεις;
(βλ. χοχαβάβ στο λήµµα ψεύδοµαι
και χοχανταράβ στο λήµµα
πλανεύω).
ξεγέννηµα: µπια(ν)νταριπέ, ο.
ξεγεννώ (µετβ. ρ.): µπια(ν)νταράβ
π.χ. µπια(ν)νταρντάς λα η µαµί ε
γκαβέσκι = την ξεγέννησε η µαµµή
του χωριού.
ξεγύµνωµα: νανγκιαριπέ, ο
(βλ. και γδύσιµο).
ξεγυµνωµένος (µτχ.):
νανγκιαρντό,-ί.
(βλ. και γδυµένος)
ξεγυµνώνοµαι: (βλ. γδύνοµαι).
ξεγυµνώνω (µετβ. ρ.): νανγκιαράβ
(βλ. και γδύνω).
ξεδιαντροπιά: (βλ. αδιαντροπιά).
ξεδιάντροπος: (βλ. αδιάντροπος).
ξεδιψώ (µετβ. ρ.): µο-τρουσσαηπέατσχανταράβ (= τη δίψα µου
σταµατώ).
ξεδοντιάρης (επίθ.):
µπιντα(ν)ντένγκο,-ι.
ξεκαθαρίζω (µετβ. ρ.): τεµιζλέαβ
(κυριολ. καθαρίζω µετβ.)
π.χ. αβ κατέ, τε τεµιζλέας αµαρό
µπόρτζι = έλα εδώ, να
ξεκαθαρίσουµε το χρέος µας.
ξεκάλτσωτος (επίθ.):
µπιτσοραπένγκο, -ι
Συνών. πουρνανγκό = ξυπόλυτος.
ξεκαρδίζοµαι (στα γέλια) (αµετβ.
ρ.): µεράβ-ασαηµάσταρ (κυριολ.
πεθαίνω από γέλιο)
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π.χ. µουλάµ-ασαηµάσταρ κατάρ
καβά φίλιµι = ξεκαρδιστήκαµε στα
γέλια απ’ αυτή την ταινία.
ξεκίνηµα: σϋρντιπέ, ο (= τράβηγµα)
(σ.α. ζύγισµα, αναχώρηση).
ξεκινώ (αµετβ.και µετβ.ρ.):
σΰρνταβ (= τραβώ)
π.χ. σϋρντά ε τοµαφιλέσα βο =
ξεκίνησε µε το αυτοκίνητο αυτός
(σ.α. υποφέρω, αναχωρώ).
ξεκόβω (αµετβ. ρ.): τσχινάντιαβ
(σ.α. διακόπτοµαι)
π.χ. τσχινάντο καλέσταρ, σόσκε κα
τχολ τουτ µπαρέ µπεϊλαβέ(ν)ντε =
ξέκοψε απ’ αυτόν, γιατί θα σε βάλει
σε µεγάλους µπελάδες, τσχινάντιλε
ε µυσστυρύα κατάρ ντικιάνο =
ξέκοψαν οι πελάτες από το µαγαζί
Συνών. ατσχάβ = αµετβ. σταµατώ,
αµετβ. παύω, στέκοµαι, µένω.
ξεκόβω (µετβ. ρ.): τσχιναβάβ (σ.α.
διακόπτω)
π.χ. σο ντα τε κερές, νασστί
τσχιναβές λε κατάρ ρακία = ό,τι και
να κάνεις δεν µπορείς να τον
ξεκόψεις από το ούζο (από τα
οινοπνευµατώδη ποτά).
Συνών. ατσχανταράβ = µετβ.
σταµατώ, µετβ. παύω, ανακόπτω.
ξεκοµµένος (µτχ.): τσχιναντό, -ί.
ξεκουµπώνω: πουταράβ (κυριολ.
ανοίγω µετβ., σ.α. λύνω)
π.χ. πουταράβ µι α(ν)τεράβα =
ξεκουµπώνω το πουκάµισό µου.
ξεκουράζοµαι (αµετβ. ρ.):
ντι(ν)νενίαβ.
π.χ. µπεςς εµπούκα, τε ντι(ν)νενίος
= κάτσε λίγο, να ξεκουραστείς.
Αντίθ. τσχι(ν)ντιάβ = κουράζοµαι,
κόβοµαι
ξεκουράζω (µετβ. ρ.):
ντι(ν)νετιρίαβ
π.χ. ντι(ν)νετιρίαβ µε τσανγκά =
ξεκουράζω τα πόδια µου.
Αντίθ. τσχι(ν)νταράβ = κουράζω.

ξεκούραση: ντι(ν)νενµέκο, ο
π.χ. νάι µαν ντι(ν)νενµέκο κατάρ
καγιά µπουκί = δεν έχω ξεκούραση
από αυτή τη δουλειά.
Αντίθ. τσχι(ν)ντιπέ = κούραση.
ξεκουρασµένος: (βλ.
ξεκούραστος).
ξεκουραστικά (επίρρ.):
ντι(ν)νετιρµεκέσα.
ξεκούραστος (άκλ. επίθ.):
ντι(ν)νενµίσσι
π.χ. ντι(ν)νενµίσσι σοµ ακανά =
ξεκούραστος είµαι τώρα.
ξεκρέµαστος (επίθ.):
µπιου(µ)µπλαντό,-ί.
ξελάφρωµα: αφιφλενµέκο, ο (σ.α.
ελάφρωµα).
ξελαφρωµένος (άκλ. επίθ.):
αφιφλενµίσσι (σ.α. ελαφρωµένος).
ξελαφρώνω (αµετβ. ρ.):
αφιφλενίαβ
π.χ. αφιφλε(ν)ντί µο γκι ακανά κάι
αβιλό = ξελάφρωσε η ψυχή µου
τώρα που ήρθε (σ.α. ελαφρώνω
αµετβ.).
ξελαφρώνω (µετβ. ρ.):
αφιφλετιρίαβ
π.χ. αφιφλετιρντί µο γκι καβά
αµπέρι = ξελάφρωσε την ψυχή µου
αυτή η είδηση (σ.α. ελαφρώνω
µετβ.).
ξελιγώνοµαι: (βλ. µπαϊλντίζω).
ξεµαλλιάζω (µετβ. ρ.): µπριβάβ
π.χ. µπριβντάς λα ανγκλά λακέ
αµαλινά = την ξεµάλλιασε µπροστά
στις φιλενάδες της.
(βλ. και γνέθω, µαδώ).
ξεµάλλιασµα: µπριβιπέ, ο
(βλ. και γνέσιµο, µάδηµα).
ξεµαλλιασµένος (µτχ.): µπριβντό,-ί
(βλ. και γνεµένος, µαδηµένος).
ξεµανίκωτος (επίθ.):
µπιµπαϊένγκο,-ι (προφ. µε συνίζηση
ιε).
ξεµατιάζω (µετβ. ρ.): µπαησαράβ
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π.χ. µι µάµι τζανέλ τε µπαησαρέλ =
η γιαγιά µου ξέρει να ξεµατιάζει,
µπαησαράβ ε χουρντέ = ξεµατιάζω
το µωρό.
Αντίθ. γιακχά-νταβ = µατιάζω.
ξεµάτιασµα: µπαησαριπέ, ο.
ξεµατιασµένος (µτχ.):
µπαησαρντό,-ί.
Αντίθ. γιακχαλό = µατιασµένος.
ξεµέθυστος: (βλ. νηφάλιος).
ξεµένω (αµετβ. ρ.): ατσχάβ (σ.α.
µένω, διαµένω, παραµένω,
στέκοµαι, σταµατώ αµετβ., παύω
αµετβ.)
π.χ. ατσχιλόµ παρέ(ν)νταρ =
ξέµεινα από λεφτά.
ξεµυαλίζω (α) (µετβ. ρ.): ντιλαράβ
(= τρελαίνω)
π.χ. ντιλαρντά λε, λιά λεσκί γκογκί
= τον ξεµυάλισε (τρέλανε), του
πήρε το µυαλό.
ξεµυαλίζω (β) (µετβ. ρ.):
λι(ν)νταράβ (= κάνω να πάρει, -ουν,
βάζω να πάρει-ουν, σ.α. έκτρωση
κάνω, καταδίδω)
π.χ. λι(ν)νταρντά λεσκί γκογκί
καγιά οροσπούκα = του ξεµυάλισε
το µυαλό αυτή η πόρνη.
(βλ. και έκτρωση (κάνω))
ξεµυάλισµα: (βλ. ξετρέλαµα).
ξεµυαλισµένος (µτχ.):
λι(ν)νταρντέ-γκογκιάκο,-ι.
ξενέρωτος: (βλ. νηφάλιος).
ξενικός (επίθ.): γκατζικανό,-ί
π.χ. γκατζικανό τερτίπο = ξενικός
τρόπος (γκατζικανό κυριολ. µη
τσιγγάνικος, γκατζό = αλλόφυλος),
(βλ. και αλλόφυλος).
Αντίθ. ροµανό = τσιγγάνικος.
ξενισµός: γκατζικανιπέ, ο.
ξενιτιά: κουρµπετλίκο, ο.
ξενόγλωσσος (επίθ.): γιαµπαντζιέτσχιµπάκο, -ι (= ξένης γλώσσας)
και αβερέ-τσχιµπάκο, -ι (= άλλης
γλώσσας).
ξενοδοχείο: οτέλι, ο

π.χ. κάι σαβό οτέλι κα ατσχός; = σε
ποιο ξενοδοχείο θα µείνεις;
ξενοδόχος: οτελτζίο, ο, θηλ.
οτελτζίκα, η.
ξένοιαστος (άκλ. επίθ. και επίρρ.
και ουσ.): ραάτι (κυριολ. άνετος,
ήσυχος, σ.α. άνετα, άνεση,
ξένοιαστα)
π.χ. ραάτι σι µο σσορό κατέ, νι
µανγκάβ τε τζάβταρ = ξένοιαστο
είναι το κεφάλι µου εδώ, δεν θέλω
να φύγω.
ξένος (επίθ.): γιαµπαντζίο,-ίκα
π.χ. αβέρ ντροµ ανγκλά
γιαµπαντζία µανουσσά τε νά
ορµπισαρές µανγκέ αγκαντάλ =
άλλη φορά µπροστά σε ξένους
ανθρώπους να µη µου µιλήσεις
έτσι, γιαµπαντζιέ κχερέστε ιν λελ
µαν λί(ν)ντρα = σε ξένο σπίτι δεν
µε παίρνει ύπνος.
Συνών. γκατζό = αλλόφυλος.
ξεντύνοµαι (αµετβ. ρ.):
νανγκιαράµαν. (βλ. και γδύνοµαι).
Αντίθ. βουραβάµαν = ντύνοµαι.
ξεντύνω (µετβ. ρ.): νανγκιαράβ
(βλ. και γδύνω)
Αντίθ. βουρανταράβ = ντύνω.
ξεπαρθενεµένη: ασταρντί, η (=
πιασµένη)
π.χ. ασταρντί σι κι τσχέι. νι
µανγκάβ λα µε τσχαβέσκε =
ξεπαρθενεµένη είναι η κόρη σου.
δεν τη θέλω για το γιο µου.
(σ.α. διακορευµένη).
Συνών. πφιβλί = ξεπαρθενεµένη,
χήρα, διακορευµένη.
Αντίθ. τσχέι = κορίτσι, παρθένα,
µπιασταρντί = άπιαστη, ανέγγιχτη,
αδιακόρευτη.
ξεπαρθενεύω (µετβ. ρ.): ασταράβ
(= πιάνω, κρατώ)
π.χ. ακανά κάι ασταρντάν λα κα
λές λα, για τε να κερντόν µπαρέ
τσιν-γκαρά = τώρα που την
ξεπαρθένεψες θα την πάρεις
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(παντρευτείς), για να µη γίνουν
µεγάλες φασαρίες.
ξεπέρασµα: νακχαηπέ, ο (=
πέρασµα) (σ.α. προσπέραση,
µεταβίβαση).
ξεπερασµένος (α) (µτχ.):
νακχαντό,-ί (= περασµένος) (σ.α.
διαπερασµένος, µεταβιβασµένος)
Αντίθ. µπινακχαντό = αξεπέραστος
απέραστος.
ξεπερασµένος (β) (µτχ. ως επίθ.):
νακχαντι(ν)ντό, -ί (σ.α.
περασµένος).
ξεπερνιέµαι (αµετβ. ρ.):
νακχάντιαβ (= περνιέµαι, σ.α.
µεταβιβάζοµαι)
π.χ. κολάη νι νακχάντολ καβά
νασφαλιπέ = εύκολα δεν
ξεπερνιέται αυτή η αρρώστια.
ξεπερνώ (µετβ. ρ.): νακχαβάβ (=
µετβ. περνώ)
π.χ. νακχαντάς σάορεν = τους
ξεπέρασε όλους.
(σ.α. συνοδεύω, προσπερνώ,
διαπερνώ, µεταβιβάζω).
ξεπέφτω (αµετβ. ρ.): περάβ (=
πέφτω)
π.χ. γκαντικίν µπουτ πελόµ κατάρ
και γιακχά; = τόσο πολύ ξέπεσα
από τα µάτια σου;
ξεπλένω (µετβ. ρ.): παέσταρικαλάβ (= από το νερό βγάζω)
π.χ. παέσταρ-ικαλάβ ε τσαρέ =
ξεπλένω τα πιάτα, παέσταρ-ικαλάβ
ε πατέ = ξεπλένω τα ρούχα.
ξέπλυµα: παέσταρ-ικαλιπέ, ο (=
από το νερό βγάλσιµο).
ξεπλυµένος (µτχ.): παέσταρικαλντό,-ί (= από το νερό
βγαλµένος).
ξεπουλώ (µετβ. ρ.): µπικινάβ και
µπικνάβ (κυριολ. πουλώ).
ξεπουπουλιάζω (µετβ. ρ.):
ουζζαράβ
π.χ. ουζζαράβ η κχαϊνί =
ξεπουπουλιάζω την κότα.

(βλ. ουζζαράβ στα λήµµατα,
γδέρνω, γρατσουνώ, ξεφλουδίζω).
Συνών. µπριβάβ = µαδώ.
ξεπουπούλιασµα: ουζζαριπέ, ο
(βλ. ουζζαριπέ στα λήµµατα,
ξεφλούδισµα, γδάρσιµο).
Συνών. µπριβιπέ = µάδηµα.
ξεπουπουλιασµένος (µτχ.):
ουζζαρντό, -ί
π.χ. ουζζαρντί σι η κχαϊνί =
ξεπουπουλιασµένη είναι η κότα.
(σ.α. ξεφλουδισµένος, γδαρµένος).
ξεραΐλα: σσουκιπέ, ο (σ.α.
στεγνότητα, ξηρασία).
ξεραίνοµαι (αµετβ. ρ.): σσουκιάβ
π.χ. σσουκιλό µο κουρλό κατάρ ο
τρουσσαηπέ = ξεράθηκε το λαρύγγι
µου από τη δίψα, σσουκιλέ ε
λουλουγκιά = ξεράθηκαν τα
λουλούδια.
(σσουκιάβ µτφ. = αδυνατίζω
αµετβ. π.χ. µπουτ σσουκιλάν =
πολύ αδυνάτισες).
(βλ. και αµετβ. στεγνώνω).
Αντίθ. γιαλιάβ = υγραίνω αµετβ.
ξεραίνω (µετβ. ρ.): σσουκιαράβ
π.χ. ο κχαµ σσουκιαρέλ η ποςς = ο
ήλιος ξεραίνει το χώµα.
(σσουκιαράβ µτφ. = αδυνατίζω
µετβ. π.χ. σσουκιαρντάς τουτ καγιά
µπουκί = σε αδυνάτισε αυτή η
δουλειά).
(βλ. και στεγνώνω µετβ.).
Αντίθ. γιαλαράβ = υγραίνω µετβ.
ξερακιανός (επίθ.): σσουκό-ί (=
ξερός, στεγνός)
π.χ. ντικ κο σσουκό µούι α(ν)ντί
αϊνάβα ντα σορά πρασά = κοίτα το
ξερακιανό πρόσωπό σου στον
καθρέφτη και µετά κορόϊδευε.
Συνών. κισσλό, ζαήφι = αδύνατος.
ξεραµένος (µτχ.): σσουκιαρντό,-ί
(βλ. και στεγνωµένος).
ξέρασµα: (βλ. εµετός).
ξερασµένος (µτχ.): τσχαγκλό, -ί.
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ξερή (χαρτοπαίγνιο): πάστρα και
ξερί, η
π.χ. µανγκές τε κχελάς πάστρα; =
θέλεις να παίξουµε ξερή;
ξερίζωµα: κουσσαηπέ, ο.
ξεριζωµένος (µτχ.): κουσσλό,-ί.
ξεριζώνω (α) (µετβ. ρ.): κουσσάβ
π.χ. κουσσάβ ε τσαρά = ξεριζώνω
τα χόρτα.
(βλ. οµόηχο κουσσάβ = βρίζω).
ξεριζώνω (β) (µετβ. ρ.): ικαλάβ
(κυριολ. βγάζω)
π.χ. κον ικαλντά η λουλουγκί
κατάρ; = ποιος ξερίζωσε το
λουλούδι από ‘δω; (σ.α. αφαιρώ,
παράγω).
(βλ. και αφαιρώ, παράγω).
ξερνώ (α) (αµετβ.και µετβ.ρ.):
τσχαγκάβ
π.χ. τσχαγκλάς σα ο χαπέ = ξέρασε
όλο το φαγητό.
(τσχαγκιπέ, ο = εµετός).
ξερνώ (β): τσχάνταβ, τσχαγκάµαν
και τσχάνταµαν
π.χ. αβέλπες µανγκέ τε τσχάνταβ =
µου ‘ρχεται να ξεράσω.
ξερόβηχας: σσουκό-χας, ο
π.χ. ασταρέλ µαν σσουκό-χας = µε
πιάνει ξερόβηχας.
ξεροβήχω (αµετβ. ρ.): σσουκέστεχασάβ.
ξεροκέφαλος (επίθ.): σσουκέσσερέσκο,-ι
π.χ. σσουκέ-σσερέσκο σι, ιν λελ
ορµπέ(ν)νταρ = ξεροκέφαλος είναι,
δεν παίρνει από λόγια.
Συνών. τφουλέ-σσερέσκο = χοντροκέφαλος.
ξερόκλαδο: σσουκό-ντάλο και
σσουκό-ντάλι,ο.
ξεροπήγαδο: σσουκό-γκεράνο, ο
και σσουκί-χαήν, η.
ξεροπόταµος: σσουκί-λεν, η.
ξερός (επίθ.): σσουκό,-ί (σ.α.
στεγνός)

π.χ. σσουκέ πατρά = ξερά φύλλα,
σσουκέ τσαρά = ξερά χόρτα,
(φράση) σσουκό µαρνό τε χαβ ντα
σαστο, ζουραλό τε αβάβ = ξερό
ψωµί να φάω και υγιής, δυνατός να
είµαι.
(σσουκό µτφ. = αδύνατος π.χ.
σσουκό µπακρό = αδύνατο
πρόβατο) (βλ. και στεγνός).
Αντίθ. γιαλό = υγρός, κινγκό =
βρεγµένος.
ξερότοπος: σσουκό-τχαν, ο.
ξερούτσικος (επίθ.): σσουκορό, -ί
(µτφ. αδυνατούλης).
ξεροφαγία: σσουκό-χαπέ, ο (=
ξερή τροφή)
π.χ. κερ αµένγκε ζουµί αβγκιέ, σα
σσουκό-χαπέ κα χας; = φτιάξε για
µας φαγητό σήµερα, όλο ξεροφαγία
θα τρώµε;
ξερόχορτο: σσουκί-τσαρ, η.
ξεροψηµένος (επίθ.): µπουτ-πεκό,ί (= πολύ ψηµένος)
π.χ. µπουτ-πεκό µανγκέλ τε αβέλ ο
µαρνό = ξεροψηµένο θέλει να είναι
το ψωµί.
ξερόψωµο: σσουκό-µαρνό, ο
π.χ. νταά νι κερντιλί η ζουµί; ε
χουρντέ σσουκό-µαρνό χαν =
ακόµα δεν έγινε το φαγητό; τα
παιδιά ξερόψωµο τρώνε.
ξέρω (µετβ. ρ.): τζανάβ
π.χ. ιν τζανάβ κάι γκελό = δεν ξέρω
που πήγε, ιν τζανές κχάντσικ = δεν
ξέρεις τίποτα, τζανάβ σο κερντιλό =
ξέρω τι έγινε, (φράση) καλά κάι
τζανές µάνγκε νι νακχέν = αυτά που
ξέρεις σε µένα δεν περνάνε, ιν
τζανάβ σο τε κεράβ = δεν ξέρω τι
να κάνω (βλ. και γνωρίζω (γ)).
ξεσήκωµα: βαζντι(ν)νταριπέ και
ουσστι(ν)νταριπέ, ο.
ξεσηκωµένος (µτχ.):
βαζντι(ν)νταρντό-ί και
ουσστι(ν)νταρντό,-ί.
ξεσηκωµός: (βλ. έγερση).
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ξεσηκώνοµαι (αµετβ. ρ.):
ουσστάβ (= σηκώνοµαι)
π.χ. ουσστιλό σα ο µι(λ)λέτι =
ξεσηκώθηκε όλος ο λαός.
ξεσηκώνω (α) (µετβ. ρ.):
βαζντι(ν)νταράβ
π.χ. βαζντι(ν)νταρντάν µπαρί
τσινγκάρ = ξεσήκωσες µεγάλη
φασαρία.
ξεσηκώνω (β) (µετβ. ρ.):
ουσστι(ν)νταράβ
π.χ. ουσστι(ν)νταρντά µπιτίν ε
ντουνιαβά πε σεζάσα = ξεσήκωσε
όλο τον κόσµο µε τη φωνή του.
ξεσκεπάζοµαι (αµετβ. ρ.):
πουτσαράµαν και πουτσάρντιαβ
π.χ. ντικ ε χουρντέ, τε να
πουτσαρέλ πες = κοίτα το µωρό, να
µην ξεσκεπαστεί, µπουτ
πουτσαρέστουτ α(ν)ντί κι λί(ν)ντρα
= πολύ ξεσκεπάζεσαι στον ύπνο
σου.
Αντίθ. ουτσχαράµαν = σκεπάζοµαι.
ξεσκεπάζω (µετβ. ρ.): πουτσαράβ
π.χ. νά πουτσάρ µαν = µη µε
ξεσκεπάζεις
Αντίθ. ουτσχαράβ = σκεπάζω,
καλύπτω.
ξεσκέπασµα: πουτσαριπέ, ο
Αντίθ. ουτσχαριπέ = σκέπασµα,
κάλυψη.
ξεσκεπασµένος: (βλ.
ξεσκέπαστος).
ξεσκέπαστος (µτχ. ως επίθ.):
πουτσαρντό,-ί
π.χ. πουτσαρντό σι ο χουρντό, τζα
ουτσχάρ λε = ξεσκέπαστο είναι το
µωρό, πήγαινε να το σκεπάσεις.
Συνών. µπιουτσχαρντό =
ασκέπαστος.
Αντίθ. ουτσχαρντό = σκεπασµένος,
καλυµµένος.
ξέσκεπος: (βλ. ξεσκέπαστος).
ξεσκίζοµαι (αµετβ. ρ.):
πφαραβάµαν

π.χ. (µτφ.) πφαραβέλπες α(ν)ντί
µπουκί = ξεσκίζεται στη δουλειά.
(κυριολ. σκίζοµαι).
ξεσκίζω (µετβ. ρ.): πφαραβάβ
π.χ. (µτφ.) λεσκό ροηπέ πφαραντά
µο γκι = το κλάµα του µου ξέσκισε
την ψυχή (καρδιά) (κυριολ. σκίζω
µετβ.).
ξέσκισµα: πφαραηπέ, ο (κυριολ.
σκίσιµο).
ξεσκισµένος (µτχ.): πφαραντό,-ί
π.χ. πφαραντό πατό = ξεσκισµένο
ρούχο (κυριολ. σκισµένος).
ξεσκονίζω (µετβ. ρ.): κοσάβ
π.χ. κοσάβ ε ράφορα = ξεσκονίζω
τα ράφια, κοσάβ ο ντολάπο =
ξεσκονίζω τη ντουλάπα.
(βλ. και σκουπίζω, σφουγγαρίζω).
Συνών. τεµιζλέαβ = καθαρίζω µετβ.
ξεσκόνισµα: κοσιπέ, ο
(βλ. και σκούπισµα,
σφουγγάρισµα).
Συνών. τεµιζλεµέκο = καθάρισµα.
ξεσκονισµένος (µτχ.): κοσλό,-ί
(βλ. και σκουπισµένος,
σφουγγαρισµένος).
Συνών. τεµίζι = καθαρός.
ξεσκονόπανο: κοσιµάσκο-κοτόρ, ο
(βλ. και σφουγγαρόπανο).
ξεσπώ (αµετβ. ρ.): πφαγκάµαν
π.χ. νά χολάρµαν τούντα, σόσκε κα
πφαγκάµαν οπρά τούτε = µη µε
εκνευρίζεις κι εσύ, γιατί θα
ξεσπάσω επάνω σου.
(πφαγκάβ = σπάζω µετβ. µαν =
εµένα, πφάκτουτ κατάρ = σπάσου
από ‘δω (δηλ. φύγε από ‘δω)
(κυριολ. σπάζοµαι).
ξεστοµίζω (µετβ. ρ.): α(ν)ντάρ-µοµούι-ικαλάβ (= µέσα από το στόµα
µου βγάζω)
π.χ. νι λατζάς κάι ικαλές γκασαβέ
πφερασά α(ν)ντάρ κο µούι; = δεν
ντρέπεσαι που ξεστοµίζεις τέτοια
λόγια;
ξετίναγµα: κινισαριπέ, ο
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π.χ. κινισαριπέ µανγκέν ε κιλίµορα
= ξετίναγµα θέλουν τα χαλιά.
ξετιναγµένος (µτχ.): κινισαρντό,-ί.
ξετινάζω (µετβ. ρ.): κινισαράβ
π.χ. κινισαράβ ε κουβέρτε =
ξετινάζω τις κουβέρτες.
ξετρελαίνοµαι (αµετβ. ρ.):
ντιλάβαβ (= τρελαίνοµαι)
π.χ. ντιλάιλο κατάρ λακό
σσουκαριπέ = έχει ξετρελαθεί από
την οµορφιά της.
ξετρελαίνω (µετβ. ρ.): ντιλαράβ (=
τρελαίνω).
π.χ. ντιλαρντά λε λακί σσουκ = τον
ξετρέλανε η οµορφιά της.
ξετρέλαµα: ντιλαριπέ, ο (=
τρέλαµα) (σ.α.ξεµυάλισµα).
ξετρελαµένος (µτχ.): ντιλαρντό,-ί
(= τρελαµένος)
π.χ. ντιλαρντό σι τούσα =
ξετρελαµένος είναι µε σένα.
ξετσιπωσιά: (βλ. αδιαντροπιά).
ξετσίπωτος: (βλ. αδιάντροπος).
ξεφεύγω (αµετβ. ρ.): νασσάβ
π.χ. νασσλό ο τσορ κατάρ ε
σσεραλένγκε βαστά = ξέφυγε ο
κλέφτης από τα χέρια των
αστυνοµικών, ντικ τε να νασσέλ
κατάρ κο µούι κχάντσικ = κοίτα
(πρόσεχε) µη σου ξεφύγει από το
στόµα τίποτα.
(βλ. και φεύγω, τρέχω αµετβ.).
ξεφλουδίζοµαι (αµετβ. ρ.):
ουζζάρντιαβ
π.χ. ουζζάρντιλι λεσκί µορκχί
κατάρ ο κχαµ = ξεφλουδίστηκε το
δέρµα του από τον ήλιο.
(βλ. και γδέρνοµαι).
ξεφλουδίζω (α) (µετβ. ρ.):
ουζζαράβ
π.χ. ουζζαράβ ε αρνέ = ξεφλουδίζω
τα αυγά, ουζζαράβ ο πορτοκάλι =
ξεφλουδίζω το πορτοκάλι.
(βλ. και γδέρνω, γρατσουνώ).
ξεφλουδίζω (β) (ενεργ. διαµ. ρ.):
ουζζαρνταράβ (= βάζω να

ξεφλουδίσει-ουν, βάζω να γδάρειουν)
π.χ. κα ουζζαρνταράβ λατέ ε αρνέ
= θα τη βάλω να ξεφλουδίσει τα
αβγά, κα ουζζαρνταράβ λεστέ ο
µπακρό = θα τον βάλω να γδάρει το
πρόβατο.
ξεφλούδισµα: ουζζαριπέ, ο
(βλ. και γδάρσιµο).
ξεφλουδισµένος (µτχ.):
ουζζαρντό,-ί.
π.χ. ουζζαρντό σι ο αρνό =
ξεφλουδισµένο είναι το αυγό.
(βλ. και γδαρµένος).
ξεφόρτωµα: φουλαριπέ, ο
(κυριολ. κατέβασµα)
π.χ. φουλαριπέ µανγκέν ε µανγκινά
= ξεφόρτωµα θέλουν τα
εµπορεύµατα.
(βλ. και κατέβασµα, ξεφούσκωµα).
Αντίθ. λανταηπέ = φόρτωµα,
µετακόµιση, ταξίδι, υκλετιρµέκο =
φόρτωµα.
ξεφορτωµένος (µτχ.): φουλαρντό,ί.
(κυριολ. κατεβασµένος).
(βλ. και κατεβασµένος,
ξεφουσκωµένος).
Αντίθ. λανταντό = φορτωµένος,
υκλετιρµίσσι = φορτωµένος.
ξεφορτώνω (µετβ. ρ.): φουλαράβ
(κυριολ. κατεβάζω)
π.χ. φουλαράβ ε µανγκινά κατάρ
τοµαφίλι = ξεφορτώνω τα
εµπορεύµατα από το αυτοκίνητο.
(βλ. και κατεβάζω, ξεφουσκώνω
µετβ.).
Αντίθ. λανταβάβ = φορτώνω,
µετακοµίζω, ταξιδεύω, υκλετιρίαβ =
φορτώνω.
ξεφούσκωµα: φουλαριπέ, ο
(βλ. και ξεφόρτωµα, κατέβασµα)
Αντίθ. πφουκιαριπέ = φούσκωµα.
ξεφουσκωµένος (µτχ.):
φουλαρντό,-ί.
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π.χ. φουλαρντί λαστίκα =
ξεφουσκωµένο λάστιχο.
(βλ. και ξεφορτωµένος,
κατεβασµένος).
Αντίθ. πφουκιαρντό =
φουσκωµένος.
ξεφουσκώνω (µετβ. ρ.): φουλαράβ
(= κατεβάζω)
(βλ. και ξεφορτώνω, κατεβάζω).
π.χ. κον φουλαρντά η λαστίκα; =
ποιος ξεφούσκωσε το λάστιχο;
Αντίθ. πφουκιαράβ = φουσκώνω
µετβ.
ξεφουσκώνω (αµετβ. ρ.): φουλάβ
(κυριολ. κατεβαίνω).
π.χ. ε τοµαφιλέσκι λαστίκα φουλιλί
= το λάστιχο του αυτοκινήτου
ξεφούσκωσε.
(βλ. και κατεβαίνω).
Αντίθ. πφουκιάβ = φουσκώνω
αµετβ., λαχανιάζω.
ξέφραγος (µτχ. ως επίθ.):
πουταρντό, -ί (κυριολ. ανοιχτός,
ανοιγµένος)
π.χ. πουταρντί ρεζ = ξέφραγο
αµπέλι.
ξεχασιά: µπισταριπέ, ο (σ.α.
αφηρηµάδα).
ξεχασιάρης: (βλ. ξεχασµένος).
ξεχασµένος (µτχ. ως επίθ.):
µπισταρντό,-ί (σ.α. αφηρηµένος)
π.χ. µπισταρντό σι κατάρ πε
µανουσσά = είναι ξεχασµένος από
τους συγγενείς του, (φράση) µπουτ
µπισταρντό σαν· σο χας µπιστρές =
είσαι πολύ ξεχασιάρης· ό,τι τρως,
ξεχνάς. (δηλ. ξεχνάς πολύ εύκολα).
Αντίθ. µπιµπισταρντό = αξέχαστος.
ξεχειµωνιάζω (αµετβ. ρ.):
βενκιαράβ.
ξεχειµώνιασµα: βενκιαριπέ, ο.
ξεχνιέµαι (α) (αµετβ. ρ.):
µπισταράµαν και µπιστράµαν.
π.χ. νά µπιστάρτουτ, ασσούν καλέν
κάι πφενάβ τουκέ = µην ξεχνιέσαι,
άκου αυτά που σου λέω, µπουτ

µπιστρέστουτ καλά γκιβεσά·
σεβνταλίο σαν; = πολύ ξεχνιέσαι
αυτές τις µέρες· ερωτευµένος είσαι;
ξεχνιέµαι (β) (αµετβ. ρ.):
µπιστάρντιαβ
π.χ. (φράση) σο νακχέλ,
µπιστάρντολ = ό,τι περνάει,
ξεχνιέται, τε τζάσταρ κατάρ τζι
ποσστά µπιστάρντολ καγιά
τσινγκάρ = να φύγεις από ‘δω
µέχρις ότου ξεχαστεί αυτή η
φασαρία.
ξεχνώ (α) (αµετβ.και µετβ.ρ.):
µπισταράβ και µπιστράβ
π.χ. µπισταρντάν σο πφε(ν)ντάν
µανγκέ; = ξέχασες τι µου είπες;
µπισταρντέµ λεσκό αλάβ = ξέχασα
το όνοµά του, µπισταρντόµ ε
νατάρα = ξέχασα τα κλειδιά.
Αντίθ. σεράβ = θυµάµαι
ξεχνώ (β) (ενεργ. διαµ. ρ.):
µπισταρνταράβ και µπιστανταράβ
(= κάνω να ξεχάσει-ουν, κάνω να
ξεχαστεί, -ούν)
π.χ. µπισταρνταρντάν µαν µο, κε
πφερασένσα! µπισταρντόµ σο κα
κινάβας = µ’ έκανες να ξεχάσω ρε,
µε τα λόγια σου! ξέχασα τι θα
αγόραζα.
ξεχύνοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
τσχορντιάβ (σ.α. ρηµάζω αµετβ.,
εξαντλούµαι, χύνοµαι)
π.χ. σο σι καβά καλαµπαλούκο κάι
τσχορντιλό οπρά ντροµά! = τι
πλήθος είναι αυτό που ξεχύθηκε
πάνω στους δρόµους!
(βλ. και χύνοµαι, αµετβ. ρηµάζω,
εξαντλούµαι).
ξεχύνοµαι (β) (αµετβ. ρ.):
τσχοράµαν (= χύνω εµένα)
π.χ. τσχορντάπες α(ν)ντέ παρέ
κατάρ καγιά µπουκί = ξεχύθηκε µες
στα λεφτά από αυτή τη δουλειά
(δηλ. απόκτησε πολλά λεφτά).
ξεχωρίζω (µετβ. ρ.): αηρίαβ
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π.χ. αηρίαβ ε χουρντέσκε σσέα =
ξεχωρίζω τα ρούχα του µωρού.
(βλ. και µετβ. χωρίζω).
ξεχώρισµα: αηρµάκο, ο
(βλ. και χώρισµα).
ξεψειρίζω (µετβ. ρ.): τζουβάµουνταράβ (= ψείρες-σκοτώνω).
ξεψύχισµα: γκι-ντιιπέ, ο (= ψυχή
δόσιµο, σ.α. εµψύχωση).
ξεψυχώ (αµετβ. ρ.): γκι-νταβ (=
ψυχή δίνω)
π.χ. ντιά πο γκι α(ν)ντέ λεσκί
ανγκάλι = ξεψύχησε στην αγκαλιά
του (ως µετβ. σηµαίνει εµψυχώνω)
(βλ. και εµψυχώνω).
ξηλώνω (µετβ. ρ.): ικαλάβ (κυριολ.
βγάζω, αφαιρώ, σ.α. παράγω)
π.χ. τε κερέσα ντα-εκ-φαρέ καλέ,
κε κανά κα ικαλάβ = αν το
ξανακάνεις αυτό, τα αυτιά σου θα
ξηλώσω.
ξηµέρωµα: γκιβεσαριπέ, ο
Αντίθ. ρακιπέ = βράδιασµα.
ξηµερώνοµαι: (βλ. ξηµερώνω
αµετβ.).
ξηµερώνει (απροσ. ρ.): γκιβεσάολ
Αντίθ. ρακιόλ = βραδιάζει.
ξηµερώνω (αµετβ. ρ.): γκιβεσάαβ
π.χ. γκιβεσάιλο ντα ταά τε αβελ =
ξηµέρωσε κι ακόµα να έρθει.
Αντίθ. ρακιάβαβ = αµετβ.
βραδιάζω.
ξηµερώνω (µετβ. ρ.): γκιβεσαράβ
π.χ. κχόνικ ιν τζανέλ σο κα
γκιβεσαρέλ αµένγκε τχαϊάρα ο
Ντελ = κανείς δεν ξέρει τι θα µας
ξηµερώσει αύριο ο Θεός.
ξηρά: πφου, η (κυριολ. γη)
Αντίθ. ντενίζι = θάλασσα.
ξηρασία: σσουκιπέ, ο
(βλ. και στεγνότητα).
ξίγκι: κχόι, η (βλ. και λίπος).
ξιδάτος (επίθ.): σσουταλό, -ί
π.χ. σσουταλέ ζετίε = ξιδάτες ελιές.
ξίδι: σσουτ, ο

π.χ. (φράση) τε χολάιλο, σσουτ µε
πελ = αν θύµωσε, ξίδι ας πιει.
(υποκ.) σουτορό, ο.
ξιδιάζω (µετβ. ρ.): σσουτλαράβ.
ξίδιασµα: σσουτλαριπέ, ο.
ξινίζω (αµετβ. ρ.): σσουκλιάβ
π.χ. σσουκλιλί η ζουµί = ξίνισε το
φαγητό.
ξινίζω (µετβ. ρ.): σσουκλαράβ.
ξινίλα: σσουκλιπέ, ο.
ξίνισµα: σσουκλαριπέ, ο.
ξινισµένος (µτχ.): σσουκλαρντό,-ί.
ξινόγαλο: σσίρκα, η, αϊράνο και
τφουτ, ο (τφουτ κυριολ. γιαούρτι)
και σσΰρκα, η
π.χ. σσουντρί πι(ν)ντόλ η σσίρκα =
κρύο πίνεται το ξινόγαλο.
ξινόγλυκος (επίθ.): σσουκλό (-ί)γκουγκλό, -ί.
ξινόµηλο: σσουκλί-πφαµπάι, η.
ξινός (επίθ.): σσουκλό,-ί
π.χ. σσουκλέ ντρακχά = ξινά
σταφύλια.
Αντίθ. γκουγκλό = γλυκός.
ξινούτσικος (επίθ.): σσουκλορό,-ί
Αντίθ. γκουγκλορό = γλυκούτσικος.
ξιφοµαχία: κϋλΰτσι, ο (κυριολ.
ξίφος, σπαθί)
π.χ. ε χουρντέ κχελέν κϋλΰτσι ε
ροβλικένσα = τα παιδιά παίζουν
ξιφοµαχία µε τις βέργες.
ξιφοµάχος: κϋλϋ(τσ)τσίο, ο (σ.α.
κατασκευαστής ξιφών).
ξίφος (α): κχαµάβα, η
(βλ. και σπαθί).
ξίφος (β): κϋλΰτσι, ο
π.χ. ικλιλόµ ρέσµι ε κϋλϋτσέσα =
βγήκα φωτογραφία µε το ξίφος.
ξόδεµα: αρτζεµέκο, ο
π.χ. ε παρέ ζόρι ικλέν, αµά ο
αρτζεµέκο σι κολάη = τα λεφτά
δύσκολα βγαίνουν, αλλά το ξόδεµα
είναι εύκολο.
ξοδεύοµαι (αµετβ. ρ.): αρτζέαµαν
π.χ. νά αρτζέτουτ γκαντικίν µπουτ,
παρέ νι κα ατσχέν τουτ = µην
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ξοδεύεσαι τόσο πολύ, λεφτά δεν θα
σου µείνουν.
ξοδεύω (µετβ. ρ.): αρτζέαβ
π.χ. αρτζεντί εκ σουρία παρέ =
ξόδεψε ένα σωρό λεφτά.
ξοπίσω (επίρρ.): παλάλ (= από
πίσω)
π.χ. η εκ µπεϊλάβα παλάλ κογιά
αβέλ αµένγκε = ο ένας µπελάς
ξοπίσω από τον άλλον µας έρχεται.
ξυλιάζω (αµετβ. ρ.): καςς-κερντιάβ
(= ξύλο γίνοµαι)
π.χ. καςς-κερντιλέ µε βαστά κατάρ
ο σσιλ = ξύλιασαν τα χέρια µου από
το κρύο.
ξυλίζω: (βλ. δέρνω).
ξυλίκι: τσέλικο, ο
π.χ. ε χουρντέ κχελέν α(ν)ντί αβλία
τσέλικο = τα παιδιά παίζουν µες
στην αυλή ξυλίκι (τσελίκο =
ατσάλι).
ξύλινος (επίθ.): κασστουνό,-ί και
κασστέσκο,-ι.
π.χ. κασστουνό ουντάρ = ξύλινη
πόρτα.
ξύλο: καςς, ο
π.χ. τσχινάβ ε κασστά = κόβω τα
ξύλα, (µτφ.) κερντιλέ µε βαστά
καςς, κατάρ ο σσιλ = τα χέρια µου
έχουν γίνει ξύλο από το κρύο,
(φράση) πασσά σσουκό καςς ο
γιαλό ντα πφαµπόλ = κοντά στο
ξερό ξύλο και το χλωρό καίγεται
(υποκ.) κοστορό, ο.
ξύλο (α) (µτφ.): µαριπέ, ο (=
δάρσιµο)
π.χ. µπες σσουκάρ, σόσκε κα χας
µαριπέ = κάτσε καλά, γιατί θα φας
ξύλο.
ξύλο (β) (µτφ.): πάτα, η (είναι
ηχοµιµητική λέξη που δηλώνει το
δάρσιµο)
π.χ. τε χάσα εκ πάτα, κα τχος
γκογκί = άµα φας ένα ξύλο, θα
βάλεις µυαλό.
ξυλοειδής: (βλ. ξύλινος).

ξυλοκόπηµα: (βλ. ξύλο µτφ.).
ξυλοκοπηµένος: (βλ. δαρµένος).
ξυλοκοπώ: (βλ. δέρνω).
ξυλόσοµπα: κασστένγκι-σόµπα, η.
ξυλουργική: µαρανγκοζλούκο, ο.
ξυλουργός: µαρανγκόζι, ο (βλ. και
µαραγκός).
ξυλώδης (επίθ.): κασστέσκο, -ι
(σ.α. ξύλινος).
ξυµένος (µτχ.): χαρι(ν)ντό,-ί.
ξύνοµαι (αµετβ. ρ.): χαρί(ν)νταµαν
και χαρνούνταµαν
π.χ. χαρί(ν)ντελπες κατάρ η µελ =
ξύνεται από τη λέρα.
ξύνω (µετβ. ρ.): χαρί(ν)νταβ και
χαρνούνταβ
π.χ. (φράση) κατάρ η µπουτ µπουκί
µο σσορό νασστί χαρί(ν)νταβ = απ’
την πολλή δουλειά το κεφάλι µου
δεν µπορώ να ξύσω.
ξύπνηµα: τζουνγκαηπέ και
ουσστιπέ, ο (ουσστιπέ κυριολ.
σηκωµός, ουσστάβ = σηκώνοµαι),
(τζουνγκαηπέ = αφύπνιση).
ξυπνηµένος: (βλ. ξύπνιος).
ξυπνητήρι: σαάτο, ο (κυριολ.
ρολόι, ώρα)
π.χ. άµα νι τσαλαβέλας ο σαάτο,
νταά κα πασστιάβας = αν δεν
χτυπούσε το ξυπνητήρι, ακόµα θα
κοιµόµουν.
ξύπνιος (επίθ.): τζουνγκαντό,-ί
π.χ. τζουνγκαντό σι, ιν πασσλόλ =
ξύπνιος είναι, δεν κοιµάται,
τζουνγκαντό χουρντό σι = είναι
ξύπνιο παιδί.
Αντίθ. πασσλαρντό = κοιµισµένος,
πασσταρντό και πασστι(ν)ντό =
κοιµισµένος.
ξύπνιος (µτχ.): ουσστι(ν)ντό,-ί (=
σηκωµένος).
ξυπνώ (αµετβ. ρ.): τζουνγκάντιαβ
και ουσστάβ (τζουνγκάντιαβ =
αφυπνίζοµαι),
(ουσστάβ κυριολ.
σηκώνοµαι)
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π.χ. νταά ιν ουσστιλό κο ροµ; =
ακόµη δεν ξύπνησε ο άνδρας σου;
(αληγ.) τζουνγκάιλι η µουλί τζουβ =
ξύπνησε η ψόφια ψείρα (δηλ.
ξύπνησε ο κοιµισµένος).
Αντίθ. πασστιάβ και πασσλιάβ =
κοιµάµαι.
ξυπνώ (µετβ. ρ.): τζουνγκαβάβ και
βάζνταβ (τζουνγκαβάβ =
αφυπνίζω), (βάζνταβ κυριολ.
σηκώνω).
π.χ. τζουνγκάβ λες, µπουτ
πασσλιλό = ξύπνα τον, πολύ
κοιµήθηκε, βάζντε λε, τε τζαλ κάι
µπουκί = ξύπνα τον, να πάει στη
δουλειά, (µτφ.) µε τζουνγκαντέµ
λες ντα ικαλέλ ακανά γεκ παρτσάβα
µαρνό = εγώ τον ξύπνησα και
βγάζει τώρα ένα κοµµάτι ψωµί.
Αντίθ. πασσταράβ και πασλαράβ =
κοιµίζω.
ξυπολυσιά: πουρνανγκιπέ, ο.
ξυπόλυτος (επίθ.): πουρνανγκό,-ί
(πουρνό = το τµήµα του ποδιού κάτω απ’ τον αστράγαλο, νανγκό =
γυµνός)
π.χ. (στίχοι από ποίηµα Γ.Αλεξίου
«ο ντεσσεντούι µπροσσένγκο» = ο
δωδεκάχρονος) πφιρέλας
πουρνανγκό α(ν)ντό σσιλ α(ν)ντό
µπρουσσούµ, ο ντεσσεντούι
µπροσσένγκο τσχαβό = περπατούσε
ξυπόλυτο στο κρύο, στη βροχή, το
δωδεκάχρονο αγόρι.
(υποκ.) πουρνανγκορό,-ί.
ξυραφάκι: ουστραβίσα, η.
ξυράφι: ουστράβα, η.
ξυραφίζω (µετβ. ρ.): ουστραβάσατσχινάβ (= µε ξυράφι κόβω)
π.χ. τσχι(ν)ντά λεσκό µούι
ουστραβάσα για τε λελ ι(ν)τικάµο =
του ξυράφισε το πρόσωπο για να
πάρει εκδίκηση.
ξυρίζοµαι (α) (αµετβ. ρ.):
ρά(ν)νταµαν

π.χ. ρά(ν)ντετουτ, αγκαντάλ κ’
αβές κάι µπιάβ; = ξυρίσου, έτσι θα
’ρθεις στο γάµο;
ξυρίζοµαι (β) (αµετβ. ρ.): τράσσικεράµαν (= ξύρισµα κάνω στον
εαυτό µου)
π.χ. τσχι(ν)ντόµαν σαρ κεράµαντράσσι = κόπηκα καθώς
ξυριζόµουν.
ξυρίζω (α) (µετβ. ρ.): ρά(ν)νταβ
π.χ. κα ρά(ν)νταβ µο µουστάκι =
θα ξυρίσω το µουστάκι µου.
ξυρίζω (β) (µετβ. ρ.): τράσσικεράβ (= ξύρισµα κάνω).
π.χ. τράσσι-κεράβ µε σακάλα =
ξυρίζω τα γένια µου.
ξύρισµα (α): ρα(ν)ντιπέ, ο
π.χ. (φράση) ε τζουβλά σσουκαρέλ
ο µακχιπέ ντα ε µρουσσέ ο
ρα(ν)ντιπέ = (φράση) τη γυναίκα
την οµορφαίνει το βάψιµο και τον
άντρα το ξύρισµα.
ξύρισµα (β): τράσσι, ο
π.χ. τράσσι µανγκές = ξύρισµα
θέλεις (χρειάζεσαι).
ξυρισµένος (µτχ.): ρα(ν)ντό,-ί
Αντίθ. µπιρα(ν)ντό = αξύριστος.
ξυριστικά (τα): τρασσέσκεντουζέα, ε (τρασσέσκε = για
ξύρισµα, ντουζέα, ε = σύνεργα)
π.χ. κάι τχοντάν µε τρασσέσκεντουζέα; = πού έβαλες τα ξυριστικά
µου; (καϊαβάκε-ντουζέα, ε = τα
σύνεργα για το φτιάξιµο του
ελληνικού καφέ, π.χ. ατάβ ε
καϊαβάκε-ντουζέα τε κεράβ καϊάβα
ε µανουσσένγκε = φέρε τα σύνεργα
του καφέ να φτιάξω καφέ για τους
ανθρώπους, χουρντέσκε-ντουζέα, ε
= παιδιού (παιδικά) παιχνίδια, π.χ. ο
χουρντό κχελέλ πε ντουζεένσα = το
παιδί παίζει µε τα παιχνίδια του,
ντουζέα, ε = παιχνίδια, σύνεργα
ξυρίσµατος, σύνεργα του ελληνικού
καφέ (µπρίκι, φλιτζάνι, ζάχαρη,
καφές, γκαζάκι κτλ.)
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ξυριστικός (α) (επίθ.):
ρα(ν)ντιµάσκο, -ι
π.χ. ρα(ν)ντιµάσκι µάκινα =
ξυριστική µηχανή.
ξυριστικός (β) (επίθ.): τρασσέσκο,
-ι
π.χ. κι(ν)ντόµ µανγκέ τρασσέσκι
µάκινα = αγόρασα για µένα
ξυριστική µηχανή.
ξύσιµο: χαρι(ν)ντιπέ, ο.

