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Ξ
ξάδιρφους, -δέρφ(η), ο· δες αξάδιρφους.
ξαλφές, οι· πολύ στενές ταινίες µε ασηµί ή χρυσαφί χρώµα για το στόλισµα της νύφης, αλλ. τα τέλια, οι χρυσαλφές (Νιγρ.), [αρχ. ξάλφω = τιµώ κάποιον, κάνω κάποιον να λάµπει· προφανώς λάµπει και τιµάται η νύφη µε τις ξαλφές].
ξαναλέισ(ι)µου, το· η επανάληψη κάποιου λόγου, [ξανά + λέισ(ι)µου].
ξανά-µανά· πάλι τα ίδια, ξανά-µανά τα ίδια αρχίντσις, [το ξανά αποχωρίστηκε από
ρήµατα σύνθετα µε τις προθέσεις εξ, ανά, **πιθανώς το σχήµα είναι· ξανά > µαταξανά > ( ξανά-µατά >) ξανά-µανά].
ξαναµπδάου, -ώ· ρ., ξαναµπδούσα, ξαναµπήδηξα/ξανάµπδηξα, ξαναπηδώ, [ξανά(δες
ξανα -µανά) + µπδω].
ξαναπίνου· ρ., για αρ. χρ. δες πίνου, ξαναπίνω, δες πρµ. 59, [ξανά + πίνου].
ξανθόψειρα, η· λεγόταν κοροϊδευτικά το ξανθό άτοµο, [αρχ. ξανθ ς + µσν. ψε ρα
(< αρχ. φθείρ)].
ξανουσταίνου· ρ., αόρ. ξανόστηνα, χάνω την νοστιµάδα µου, την οµορφιά µου, λ.
γνωστή µόνο στα δηµ. τρ., και µε πήρε το πουλί µου και ξανόστηνε η αυλή µου,
(Ν.Π.γ΄ τρ. 271.0), [ξι- + ανοσταίνω(< αρχ. νοστος)].
ξάου, -ω· ρ., ξούσα, έξυσα, ξύσ(η)κα, ξύνω, [αρχ. ξύω].
ξαπλάρουµα, το· το αποτέλεσµα του ξαπλαρώνου.
ξαπλαρώνου· ρ., ξαπλάρουνα, -ρουσα, -ρώθκα, ξαπλώνω, ξαπλώνω άνετα, οριζοντιώνοµαι πέφτοντας, µτφ. σκοτώνω, ξεκάνω, ξαπλαρώθκα ’τ’ς λάσπις, µτχ. ξαπλαρουµένους, -ν(η), -νου, [αρχ. προθ. ξ + αρχ. πλ > µτγν. ξαπλ / ξαπλόω >
µσν. ξαπλώνω].
ξαρχής· επίρρ. η λ. χρησ. µόνο ως πουξαρχής.
ξάφια, τα· {-φχια}, χρυσάφια, λ. γνωστή µόνο στα δηµ. τρ., κι από ’χεις µες στη
φούντα κι µάλαµα κι ξάφια, (Ν.Π.γ΄ τρ. 721.0), **[από παραφθορά της λ. χρυσάφια].
ξείπα· ρ., τύπος του ξιλέου, πήρα το λόγο µου πίσω, είπα ξείπα = συµφώνησα µα το
µετάνιωσα και δε συµφωνώ.
ξέκουψι· τύπος του ρ., ξικόβου.
ξέξασπρους, -ρ(η), -ρου· ξασπρισµένος, δες δ.δ. 3. β΄, [ξε- + ξι- + άσπρους].
ξέπλικους,-κ(η),-κου· αυτός που δεν πλέχτηκε, που ξεπλέχτηκε, [στ. ξε + πλέκου 1].
ξέπυρους, -ρ(η), -ρου· απόπυρους, [στ. ξε- + πύρα (< αρχ. πυρόω)].
ξέρα, η· ξηρασία, [αρχ. ξηρ ς > ξερός].
ξέρα ή βρουχή· φρ. που λεγόταν από τα παιδιά, όταν ήθελαν να κάνουν κλήρωση
µε µια κεραµίδα σαλιωµένη από τη µια πλευρά, τη βρουχή, και στεγνή από την άλλη, την ξέρα, ήταν η αρχ. στρακίνδα, [ξέρα + βροχή(δες βρουχάρα)].
ξέρου· ρ., παρ. ήξιρα, ως αόρ. χρησ. το έµαθα, ξέρω, τι ξερς, µπουρεί να ρτει, [αρχ.
ξευρίσκω > ξεύρον > (")ξεύρω > µσν. ξέρω].
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ξέρου γω· λέγεται στις διηγήσεις, µε πιο έντονο τονισµό στη λ. γω, στη θέση αυτών
που εννοούνται ή της φρ. «και τα λοιπά»· άµα πήγαν, έκατσαν, τ’ς κέρασαν, ξέρου
γω, ύστρα άρχιψαν του µουχαµπέτ(ι).
ξέσκα, ξέσκζα, ξέσξα· τύποι του ρ. ξισκάου.
ξέστρου· ξέστρωσε, πρ. του ξιστρώνου.
ξέσυρα· αόρ. του ρ. ξισέρνου.
ξέφιβγµα, το· διαφυγή, το να ξεφεύγει κάποιος, [ξιφεύγου].
ξέφκα· ξέφυγα, αόρ. του ρ. ξιφεύγου.
ξέφτζα, ξέφτσα· τύποι του ρ. ξιφτίζου
ξέφτια, τα· {-τχια}, οι άκρες του στηµονιού στην άκρη του υφαντού, [αρχ. κπτύω
> ξεφτίζω].
ξηγάου· ρ., ξηγούσα/ιξιγούσα, ιξήγσα, ξηγήθκα, εξηγώ, πρ. ξήγα/ιξήγα, αλλ. ιξηγάου,
ξήγα του ντε, [αρχ. ξηγο%µαι > µσν. ξηγ ].
ξηλώνου· ρ., ξήλουνα, ξήλουσα, ξηλώθκα, ξηλώνω, ξεπλέκω, ξεϋφαίνω, κόβω τα
ράµµατα από τις ραφές, ξήλουσα του πανί, ξηλώθκι του τσιουράπι µ’, [αρχ. ξ +
(λος(=καρφί) > µτγν. ξηλ > µσν. ξηλώνω].
ξηνταβιλόντς, ο· εξηνταβελόνης, τσιγκούνης, στη Νιγρ. αυτός που προσέχει τις λεπτοµέρειες, [µσν. )ξήντα + αρχ. βελόνη].
ξηραγλείφουµι· ρ., παρ. ξηραγλείφουµαν, επιθυµώ διακαώς να γευθώ κάτι, όµως για
διάφορους λόγους (δίαιτα, νηστεία, απαγόρευση) δεν µπορώ, κοίταζα τ’ σαµόπτα
κι µον ξηραγλείφουµαν, [ξηρου- + αγλείφουµι].
ξηρου-· ξερο-, δες ξιρου-.
ξηρουζύµουµα, το· το ζύµωµα του ψωµιού στην κουπάνα µε το ζυµάρι να µην είναι
πολύ µαλακό, έτσι γινόταν καλό το ψωµί, [ξηρου- + ζύµωµα (<αρχ. ζύµη)].
ξηρουνιαµατίζου· ρ., -νιαµάτζα, -νιαµάτσα, οργώνω δυο-τρεις φορές ένα θερισµένο
σταροχώραφο, ετοιµάζοντάς το για την επόµενη σπορά, [ξηρου- + νιαµατίζου].
ξηρουχήνα, η· δες ξιραχήνα.
ξι-· 1. ξε-, επιτ. µ. ρ., π.χ. πλω > ξιπλώ, πιρνώ > ξιπιρνώ.
2. στ. µ. ρ., π.χ. κριµώ > ξικριµώ· χρησ. και για τη σύνθεση αρνητικών απαντήσεων, όταν δίνονται προσταγές ή διατυπώνονται παρακλήσεις µε προστακτική, όπως
σταµάτα, γύρνα κλπ., π.χ. γύρνα ξιγύρνα δεν ξέρου γω = δεν γυρίζω, δες και ξισταµατώ.
3. στ. µ. ουσ. ή επ., που σηµ. κάτι που χάθηκε, που δεν υπάρχει, π.χ. νησ(ι)κός ξινησ(ι)κός, θα φας, [πρόθ. εκ > εξ > ξε > ξι-].
ξιαγουρασµός, ο· αγόρασµα, λ. γνωστή µόνο στα τραγ. του Λάζαρου, ξιαγουρασµό
δεν έχει = δεν αγοράζεται, δες δηµ. τρ. 15, [αρχ. ξ + γοράζω > εξαγορά > εξαγορασµός, και εξ > ξι-].
ξιάγρους, -ρ(η), -ρου· όχι καλά ώριµος, αγουρωπός, [ξι- + άγρους].
ξιαδειάζου· ρ., ξιάδειαζα, -σα, ευκαιρώ, δεν ξιάδειασα να ρτω, [ξι- + αδειάζου].
ξιάδειους, -δεια, -δειου· λίγο άδειος, µισογεµάτος, όχι καλά γεµάτος, [ξιαδειάζου].
ξιακουλνώ· ρ., για αρ. χρ. δες ακουλνώ, ξεκολλώ.
ξιακούουµι· ρ., ξιακούουµαν, ξιακούσ(η)κα, ρεζιλεύοµαι, ακούγεται το όνοµά µου
σε σκάνδαλα, σε βρόµικες υποθέσεις, [ξι- + αρχ. κούω].
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ξιακουστός, -τιά{-τιά}, -τό· ξακουστός, [αρχ. ξ + αρχ. κούω > µτγν. ξάκουστος > µσν. ξακουστός].
ξιακρίζου· ρ., ξιάκριζα, -κρισα, -κρίσ(η)κα, βάζω/µαζεύω κάτι στην άκρη, ξιακρίζου
τα πιδούδια, [ξι- + αρχ. κρα].
ξιαλαφρώνου· ρ., ξιαλάφρουνα, -ρουσα, ξαλαφρώνω, αποβάλλω από πάνω µου ή
από κάποιον άλλον ένα βάρος, µια στενοχώρια, µτφ. κατουρώ, χέζω, [επιτ. ξι- +
αλαφραίνου 1].
ξιαλλάζου· ρ., ξιάλλαζα, -ξα, ξαλλάζω, βγάζω τα καλά ρούχα, ξεντύνοµαι, ξιάλλαξα
για να κοιµθώ, δες δηµ. τρ. 3, [ξι- + αλλάζου].
ξιαµπασκαλίζου· ρ., ξιαµπασκάλτζα, -σκάλτσα, βγάζω τα αµπασκαλίδια στο αµπέλι,
[ξι- + αµπασκάλ(η)].
ξιαµπασκάλτζµα, το· το αποτέλεσµα του ξιαµπασκαλίζου.
ξιανάβου· ρ., ξιάναβα, -ψα, δροσίζοµαι, αερίζοµαι µετά από ίδρωµα, [ξι- + ανάβω(<
αρχ. νάπτω)].
ξιανάλλαγους, -γ(η), -γου· αυτός που δεν άλλαξε ρούχα, που φορά τα παλιά, τα
βρόµικα ρούχα, [ξι- + ανάλλαγος(<στερ. αν + αρχ. λλάσσω)].
ξιανασαίνου· ρ., ξιανάσινα, ξιανάσανα/πήρα ανάσα, ξανασαίνω, παίρνω µια ανάσα,
ξιθαρρεύου, ήρτις κι ξιανάσανα, [ξι- + µσν. νασαίνω(< αρχ. νεσις)].
ξιανοίγου· ρ., ξιάνοιγα, ξιάνοιξα, ξιανοίχκα, ξανοίγω, κάνω αφράτο το κατσιασµένο
µαλλί/βαµβάκι, στο γ' προσ. για τον καιρό σηµ. αιθριάζει, ξιανοίγ(ει) κιρός, δες
πρµ. φρ. 180, [αρχ. ξανοίγω > ξανοίγω].
ξιαντιρίζου· ρ., ξιαντέρζα, -ρσα, βγάζω τα έντερα από το σφαγµένο ζώο, [αρχ. 1ντερον > ξι- + µσν. ντερο].
ξιαπιρνώ· ρ., για αρ. χρ. δες απιρνάου, για λοιπά δες ξιπιρνώ.
ξιαπουβγάζου· ρ., ξιαπόβγαζα, ξιαπόβγαλα, (Νιγρ.), για σηµ. κλπ. δες ξιπουβγάζου.
ξιαπουλνώ· ρ., για αρ. χρ. δες απουλνάου, ξαπολώ, εξαπολύω, ελευθερώνω, λύνω το
καπίστρ(ι), σταµατώ τους περιορισµούς, παθ. ξιαπουλνιούµι/-λνιέµι, ξιαπουλήθκι
του γαδούρ(ι), ξιαπουλήθκα στου φαΐ, [ξι- + απουλνώ].
ξιαπουµνήσκου· ρ., για αρ. χρ. δες αποµνήσκου, ξεµένω, µένω πίσω, όλνοι έφκαν,
γω ξιαπόµνα.
ξιαπουσταίνου· ρ., ξιαπόστινα, ξιαπόστασα, ξαποσταίνω, [ξι- + αποσταίνω(δες απουσταµάρα)].
ξιαπουστέλνου· ρ., ξιαπόστιλνα, ξιαπόστιλα, ξαποστέλλω, [αρχ. ξαποστέλλω].
ξιαπουχώνου· ρ., αποκαλύπτω, ρ. γνωστό µόνο από το αίν. 32, [στ. µ. ξι- + αποχώνω (= κρύβω ένα πράγµα κάτω από κάτι άλλο)].
ξιαραδιάζουµι· ρ., ξιαραδιάζουµαν, -διάσ(η)κα, βγαίνω από την αράδα µου, τη σειρά µου, µτφ. πεθαίνω, ξιαραδιάσκι κιαυτός = πέθανε κι αυτός, [ξι- + αραδιάζω (<
αράδα 2)].
ξιαρίζου· ρ., ξιάρζα, ξιάρσα, ξιαρίσ(η)κα, ξαρίζω, ξύνω το σταύλο, καθαρίζω τα
ζώα, ξιάρσι τ’ αχούρ(ι), ουσ. το ξιάρσµα, **[συµφ. αρχ. ξύω + µτγν. καθαρίζω].
ξιαρµυραίνου· ρ., ξιαρµύρζα, ξιαρµύρινα, δες ξιαρµυρίζου.
ξιαρµυρίζου· ρ., ξιαρµύρζα, ξιαρµύρσα, ξιαρµυρίσ(η)κα, ξαρµυρίζω, [αρχ. 2λµυρίζω > ξι- + αρµυρίζω].
ξιαρρουσταίνου· ρ., παρ. ξιαρρώστινα, για λοιπά δες ξιαρρουστώ.
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ξιαρρουστώ· ρ., ξιαρρουστούσα, ξιαρρώστσα/ξιαρρώχτσα, ξαρρωστώ, γίνοµαι καλά
στην υγεία µου, ξιαρρώστσι ου Γιώργης, [ξι- + αρρωστάου].
ξιάρσα· αόρ. του ξιαρίζου.
ξιασκώ· ρ., στη Νιγρίτα το ξισκάου.
ξιάσπρους, -ρ(η), -ρου· ξεθωριασµένος, ασπριδερός, [ξι- + µτγν. σπρος].
ξιαστιριά, η· δες ξιστιριά.
ξιαστουχάου, -ώ· ρ., για αρ. χρ. δες αστουχάου, ξεχνώ, τι ξιαστουχίσκαν κειαπέρα;
θα ξιαστουχθούν κειαπέρα; αλλ. ξιαστουχνάου, [αρχ. ξ + µτγν. στοχ > µσν.
ξαστοχ > ξαστοχώ].
ξιαστουχιάρς, -ρου, -ρκου· αυτός που ξεχνά, ξιαστουχµένους, [ξιαστουχάου].
ξιαστουχµένους, -ν(η), -νου· αυτός που ξεχνά, αλλ. ξιαστουχιάρς, [ξιαστουχάου].
ξιαστουχνάου, -ώ· ρ., για αρ. χρ. δες αστουχάου, ξεχνώ, ξαστοχώ, λησµονώ, αλλ.
ξιαστουχάου.
ξιατµίζουµι· ρ., ξιατµίζουµαν, ξιατµίσ(η)κα, εξατµίζοµαι, ξιατµίσκι του νιρό, [αρχ.
ξατµίζω].
ξιβαφή, η· ειδική ουσία για να ξεβάφουν τα υφάσµατα, αποχρωστικό υλικό, [ξι- +
βάφω(< αρχ. βάπτω)].
ξιβγάζου· ρ., ξέβγαζα, ξέβγαλα, ξιβγάλθκα, ξεβγάζω, ξεπλύνω µε νερό τα πλυµένα,
δες διαφορά µε ξιπουβγάζου, [επιτ. ξι- + βγάζου].
ξίβγασµα, το· ξέβγασµα, ξέπλυµα ρούχων, [ξιβγάζου].
ξιβουτανίζου· ρ., ξιβουτάνζα/-ντζα, -νσα/-ντσα, -νίσ(η)κα, ξεβοτανίζω, βγάζω τα
χόρτα από το χωράφι κυρίως όµως από τους χασλαµάδις, [αρχ. βοτάνη > ξι- +
µτγν. βοτανίζω].
ξιβουτάντζµα, το· η ενέργεια του ξιβουτανίζου, αλλ. ξιβουτάνζµα.
ξιβουτάντστους, -τ(η), -του· στη Νιγρ. ο αξιβουτάντστους.
ξιβρέχ(ει)· χρησ. µε αντίθετη σηµ. του βρέχ(ει), βρέχ(ει) ξιβρέχ(ει) θα πάµι στου
χουράφ(ι) = ή βρέχει ή δεν βρέχει θα πάµε στο χωράφι, [ξι- + βρέχου].
ξιγαδαρίζου· ρ., ξιγαδάρζα, -δάρσα, βρίζω κάποιον µε τον χειρότερο τρόπο, του
προσάπτω µε τον πιο έντονο τρόπο τον χαρακτηρισµό του γάιδαρου, θα τουν ξιγαδαρίσου κείνουν τουν σιαµαντούρα, [ξι- + γάδαρους].
ξιγαριάζου· ρ., για αρ. χρ. δες γαριάζου, βγάζω το γιώσ(ι)µου από το γάριασµα.
ξιγιλώ, -λνώ· ρ., ξιγιλούσα/-λνούσα, -γέλασα, -λάσ(η)κα, ξεγελώ, δες πρµ. 115, [ξι+ αρχ. γελ ].
ξιγιννάου, -ώ· ρ., για αρ. χρ. δες γιννώ, βοηθώ την έγκυο να γεννήσει, [ξι- + γιννώ].
ξιγκλιστράου· ρ., για αρ. χρ. δες γκλιστράου, ξεγλιστρώ, ξεφεύγω.
ξιγλάου· ρ., παρ. ξιγλούσα, καθαρίζω οτιδήποτε στερεό αντικείµενο, καθαρίζω το
πηγάδι, ξεβουλώνω το νεροχύτη, καθαρίζω το βόθρο, **[ξι- + αρχ. γλάφω (=ανασκάπτω, κοιλαίνω)].
ξιγλίτουµα, το· η ενέργεια ή το αποτέλεσµα του ξιγλιτώνου.
ξιγλιτώνου· ρ., ξιγλίτουνα, -τουσα, -τώθκα, γλιτώνω τον εαυτό µου ή κάποιον άλλον, στα παιχν. ελευθερώνω τους πιασµένους παίχτες, ουσ. το ξιγλίτουµα, [ξι- +
µσν. γλυτώνω].
ξιγυρίζου· ρ., για αρ. χρ. δες γυρίζου, βελτιώνεται η υγεία µου, αναλαµβάνω δυνάµεις µετά από ασθένεια, για φυτά στην Τερπνή χρησ. το κ. ρ. ξαναγυρνώ, ενώ στη
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Νιγρ. το νιγυρνώ, αλλ. ξιγυρνάου, µτχ. ξιγυρζµένους, -ν(η), -νου, [ξι- + γυρίζου].
ξιγυρνάου· ρ., για αρ. χρ. δες γυρνάου, σηµ. ό,τι το ξιγυρίζου, δες και νιγυρνάου, [ξι+ γυρνάου].
ξιδιαλέγου· ρ., για αρ. χρ. δες διαλέγου, ξεδιαλέγω, χωρίζω τα καλά από τα άχρηστα, ξιδιαλέγου τα σταφύλια.
ξιδιάλιγµα, το· το αποτέλεσµα του ξιδιαλέγου.
ξιδουπάν(ι), το· πανί βουτηγµένο στο ξίδι, που το χρησ. ως κοµπρέσα, [αρχ. 4ξος >
µσν. ( )ξίδιν > ξίδι + πανί].
ξιζεύου· ρ., ξέζιβα, ξέζιψα, ξιζέφκα, ξεζεύω, βγάζω το άλογο από τα κόλια ή τα βόδια από το ζ(υ)γό, [στερ. ξι- + ζεύου].
ξιζουρλαίνου· ρ., για αρ. χρ. δες ζουρλαίνου, τρελαίνοµαι εντελώς.
ξιθαρνάου, -ώ· ρ., ξιθαρνούσα, ξιθάρριψα, ξενοιάζω, ξεθαρρεύω, πε του µι να ξιθαρέ(ει)σς, διώξτουν να ξιθαρέ(ει)σς, [ξιθαρρεύου].
ξιθαρρεύου· ρ., για αρ. χρ. δες θαρρεύου, αναθαρρεύω, ξαναβρίσκω το χαµένο θάρρος, φεύγει από πάνω µου κάποιο βάσανο, [αρχ. κ + αρχ. θάρρος > µτγν. κθαρρ > ξεθάρρησα > ξεθαρρεύω].
ξιθάρριτους, -τ(η), -του· ξεθαρρεµένος, ξέθαρρος, [ξιθαρρεύου].
ξιθυµώνου· ρ., για αρ. χρ. δες θυµώνου, ξεθυµώνω, για απόστηµα ξεπρήζοµαι, ξιθύµουσι τσούρλου µ’, [ξι- + θυµώνου].
ξικατούρµα, το· έντονη επιθυµία για κατούρηµα, πληθ. τα ξικατρίµατα, [ξι- + κατρίµατα].
ξικατρίµατα, τα· δες ξικατούρµα.
ξικατρουγιούµι· ρ., ξικατρουγιούµαν, ξικατρήθκα/ξικατρουγήθκα, θέλω έντονα να
κατουρήσω, κοντεύει να µου φύγει το κάτουρο, µέλλ. θα ξικατρουθώ, θα ξικατρουθούµι µέχρι να φτάσουµι, αλλ. ξικατρουγιέµι, [ξι- + κατρουγιούµι].
ξικατσιρντάου, -ώ· ρ., για αρ. χρ. δες κατσιρντάου, ξεφεύγω, φεύγω κρυφά, ξικατσίρτσι του γρούν(ι).
ξίκ(η)ς, ξίξα, ξίτκου· ξίκης, ανόητος, χαζός, ελαφρόµυαλος, [τουρ. eksik].
ξίκ(ι)· επίρρ., λειψά, είνι ξίκ(ι) τ’ αλεύρ(ι) = είναι λειψό το αλεύρι, ξίκ(ι) ουλσούν =
να σου λείπ(ει), η φρ. ξίκ(ι) να γέ-ν(ει) λειτουργεί ως ευχή και ως κατάρα, ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, [τουρ. eksik].
ξικλιµές, ο· ανόητος, ξίκ(η)ς, [τουρ. eksik-lemek(=είµαι λειψός) > ρ. ουσ. eksikleme (=λειψός)].
ξικνάου, -ώ 1· ρ., για αρ. χρ. δες κνω 1, ξεκινώ, ξικίντσι του νιρό να βράζ(ει), χρησ.
και µτφ., π.χ. ξικίντσι του σπίτ(ι) ή του σπίτ(ι) θα ξικνίσ(ει), (πρµ. φρ. 173), [ξι- +
κνω 1].
ξικνάου, -ώ 2· ρ., για αρ. χρ. δες κνω 2, ξεκουνώ, του ξικνάου λίγου του κουφίν(ι),
[ξι- + κνω 2].
ξικόβου· ρ., για αρ. χρ. δες κόβου, ξεκόβω, στο γ΄ προσ. για τον καιρό σηµ. αλλάζει
προς το καλύτερο, ξέκουψι κιρός = άλλαξε προς το καλύτερο ο καιρός, (πρµ. φρ.
103), [αρχ. κκόπτω > ξέκοψα].
ξικουλιάρς, -ρου, -ρκου· λ. για βρίσιµο, χυδαίος, παθητικός οµοφυλόφιλος, [ξικουλώνου].
ξικουλώνου· ρ., ξικώλουνα, ξικώλουσα, ξικουλώθκα, ξεκωλώνω, κουράζω κάποιον
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υπερβολικά, τουν ξικώλουσα σ’ δλεια, [ξι- + κουλώνου].
ξικουνουµώ· ρ., για αρ. χρ. δες κουνουµάου, εξοικονοµώ.
ξικουρντίζου· ρ., για αρ. χρ. δες κουρντίζου, ξεκουρδίζω, ξεστήνω κάτι που έχω
στήσει, παθ. ξικουρντίζουµι = σηκώνοµαι και φεύγω, ξικουρτστίτι να γλυτώσουµι.
ξικουτιάζου· {-τχιά-}, ρ., ξικούτχινα, ξικούτχιανα, ξεκουτιαίνω, χάνω τα λογικά µου
από γεράµατα, [ξι- + κουτιαίνω (< κουτός)].
ξικούτς, ο· ξεκούτης, [ξικουτιάζου].
ξικς, ο· δες ξίκ(η)ς.
ξικώλουµα, το· το αποτέλεσµα του ξικουλώνου, φτην δλεια είνι σκέτου ξικώλουµα,
για βρίσιµο ό,τι η λ. ξικουλιάρς, µην ακούς κειν’ του ξικώλουµα, [ξικουλώνου].
ξιλέισ(ι)µου, το· το να παίρνει κάποιος το λόγο του πίσω, το να ξιλέει, [ξι- + λέισ(ι)µου].
ξιλέου· ρ., για αρ. χρ. δες λέου, παίρνω το λόγο µου πίσω, αλλάζω άποψη, αλλάζω
θέση, ούλου λες κι ξιλές, [ξι- + λέου].
ξιµαλλιάζου· ρ., ξιµάλλιαζα, -λιασα, -λιάσ(η)σκα, βγάζω τα µαλλιά κάποιου, πίνω
κάτι υγρό ή τρώγω κάτι που εκκρίνει σάλιο, π.χ. φρούτο, καραµέλα, για να υγράνω το στόµα µου που µάλλιασι, ξεδιψώ, ουσ. το ξιµάλλιασµα, [µαλλί > ξι- + µαλλιάζου].
ξιµανίζου· ρ., για αρ. χρ. δες µανίζου, ξεθυµώνω, ξεµανίζω, [ξι- + µανίζου].
ξιµαρµαρώνου· ρ., -µάρουνα, -µάρουσα, -µαρώθκα, αντίθετο του µαρµαρώνω, λ.
γνωστή µόνο στα παραµύθια, τ’ς ακούµπσι µε του νταλούδ(ι) κι τ’ς ξιµαρµάρουσι
όλνοι, [ξι- + µαρµαρώνω (< µτγν. µαρµαρόω < αρχ. µάρµαρον)].
ξιµάτιασµα, το· το ξεµάτιασµα· γινόταν µε διάφορους τρόπους, όπως µε λάδι που
το έριχναν σε νερό, µε αναµµένα κάρβουνα που τα έριχναν σε νερό, µε µουνόκιρα,
µε στάχυ, κ.ά. [αρχ. 4µµα > µσν. ξοµµατίζω > ξεµατιάζω].
ξιµέτρηµα, το· το αποτέλεσµα του ξιµιτρώ.
ξιµέτστους, ο· ξεµέθυστος, [ξι- + µεθώ(< αρχ. µεθύσκω)].
ξιµιτρώ· ρ., για αρ. χρ. δες µιτρώ, µαντεύω µε µέτρηµα στον πήχυ του χεριού µε την
πιθαµή, ξιµιτρήθκα στ’ Βλάχα, [ξι- + µιτρώ].
ξιµπάλουτους, -τ(η), -του· αυτός που δεν είναι µπαλωµένος, …του ήθιλα ξιµπάλουτου γι’ αυτό του πήρα ξένου, (πρµ. 274), [ξι- + µσν. µπαλώνω(< αρχ. µβάλλω)].
ξιµπδάου, -ώ· ρ., για αρ. χρ. δες µπδάου, ακυρώνω µε δεύτερο πήδηµα το κακό
απότέλεσµα που έφερε προηγούµενο πήδηµα. Υπήρχε η πρόληψη ότι, όταν
κάποιος µεγάλος περνούσε πάνω από κάποιον µικρό, σταµατούσε το µεγάλωµα
του µικρού και για την ακύρωση αυτού του κακού έπρεπε ο µεγάλος να ξιµπδήξ(ει) το µικρό, [ξι- + µπδάου].
ξιµπήδµα, το· στα παιχν. η ενέργεια ή το αποτέλεσµα του ξιµπδάου, [ξι- + µπήδµα].
ξιµπιστεύουµι· ρ., -τεύουµαν, -τεύκα, εµπιστεύοµαι, µην τουν ξιµπιστιφτείς τουν
αχαΐριφτου, [αρχ. ν + πιστεύω > ξι- + µτγν. εµπιστεύοµαι].
ξιµπουρλιάζου· ρ., -ρλιαζα, -ρλιασα, βγάζω τα φύλλα του καπνού από τις βελόνες
και τα περνώ στα σαρίκια, (Νιγρ.), [ξι- + µπουρλιάζου].
ξιµπουσιαντάου· ρ., ξιµπουσιαντούσα, -σιάντσα, λασκάρω, αφήνω µπόσικα, χαλαρώνω, [ξι- + τουρ. boş(=χαλαρός) + -αντάου, στο Σουφλί µπουσαντάου].
ξιµπουσ(ι)κάρου· ρ., -κάρζα, -κάρσα, χαλαρώνω, λασκάρω, [ξι- + µπόσ(ι)κους].
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ξιµυαλίζου· {-µνια-}, ρ., ξιµυάλτζα, ξιµυάλτσα, ξιµυαλίσ(η)κα, ξεµυαλίζω, πρ. ξιµυαλτστούς, ξιµυαλτστίτι, [ξι- + µσν. µυαλ ν (< αρχ. µυελός)].
ξινάδα, η· η ξινή γεύση, η αίσθηση του ξινού, η ξινίλα, ο ζωµός της αγουρίδας, που
χρησιµοποιούσαν στο ξίνισµα φαγητών, αντί για ξίδι ή λεµόνι, στον πληθ. οι ξινάδις είναι η αίσθηση που δηµιουργείται από τροφική διαταραχή του στοµαχιού [ξινός].
ξινάδια, τα· λαχανικά διατηρηµένα στο ξίδι, που είναι διαφορετικά από το τουρσί,
στο οποίο η άλµη είναι από αλάτι και λιµόντουζου, [ξινάδα].
ξινέχουµα, το· ξέχωµα, εκταφή των οστών του νεκρού, [ξινιχώνου].
ξινιές, οι· η µυρωδιά του ξιδιού, του ξένου, δες πρµ. 231, [ξινός].
ξινίθρα, η· χόρτο µε ξινή γεύση, Oxalis sp., το πολύ ξινό φαγητό, [ξινίζου].
ξινίζου· ρ., ξίντζα, ξίντσα, ξινίζω, [ξινός].
ξινικάτουµα, το· το αποτέλεσµα του ξινικατώνου.
ξινικατώνου· ρ., για αρ. χρ. δες νικατώνου, ξανακατώνω, ξεµπερδεύω τις µπερδεµένες κλωστές.
ξινισκιρίζου· ρ., για αρ. χρ. και σηµασία δες νισκιρίζου.
ξινισκίρσµα, το· το αποτέλεσµα του ξινισκιρίζου.
ξινιχώνου· ρ., ξινέχουνα, ξινέχουσα, ξεθάβω τα οστά του νεκρού, δες πρµ. 49, αλλ.
ξισταυρώνου, [ξι- + -νι- + χώνω(< αρχ. χωνύω)].
ξινόγαλου, το· γιαούρτι, γάλα ξινό, δες πρµ. 320, [ξινό + αρχ. γάλα].
ξινόµπλου, το· ξινόµηλο, [ξινός + αρχ. µ5λο].
ξινόµσµα, το· το αποτέλεσµα του ξινουµάου.
ξινός, -νιά, -νό· ξινός, [αρχ. 4ξινος].
ξινου- 1· ξενο-, ως πρώτο συνθ. π.χ. ξινουδλεύου, [αρχ. ξένος].
ξινου- 2· ξινο-, ως πρώτο συνθ. π.χ. ξινουστάφλου, [ξινός].
ξινουγιννάου, -ώ· ρ., ξινουγιννούσα, -γέντσα, για κότες που γεννούν σε ξένο σπίτι,
ξενογεννώ, ξινουγιννάει γκουλιάρα µας, [ξινου- 1 + γιννώ].
ξινουδλεύου· ρ., ξινουδούλιβα, -δούλιψα, ξενοδουλεύω, [ξινου- 2 + δλεύου].
ξινουκούµπ(ι), το· αλλ. ξενοκούµπ(ι), το µανικετόκουµπο, [ξινου-1 + κουµπί].
ξινουµάου, -ώ· ρ., ξινουµούσα, ξινόµσα, ξινουµήθκα, διώχνω φωνάζοντας τα ζώα ή
τα πουλιά από τη βοσκή ή από το χώρο στον οποίο αναπαύονται, µη ξινουµάς τα
σπουρτούδια, [αρχ. κ + αρχ. νοµή(=βοσκή) > κνοµέω > ξενόµησα(αόρ.) > ξινόµσα > ξινουµάου].
ξινουστάφλου, το· ποικιλία σταφυλιών που δε γλύκαιναν πολύ, [ξινου- 2 + σταφύλι
(< αρχ. σταφυλή)].
ξινουστιµαίνου· ρ., για αρ. χρ. δες νουστιµαίνου, µτφ. ξινουστίµινι του µουχαµπέτ(ι)
= έγινε ανούσια η συζήτηση, εκφυλίστηκε η γιορτή, δες ξινουστιµεύου, [ξι- + νουστιµαίνου].
ξινουστιµεύου· ρ., για αρ. χρ. δες νουστιµεύου, χάνω τη νοστιµάδα µου ή αφαιρώ τη
νοστιµάδα από κάτι.
ξινουστιµίζου· ρ., για αρ. χρ. δες νουστιµίζου, για σηµ. ξινουστιµεύου.
ξινούτσ(ι)κους, -κια/-κ(η), -κου· ξινούτσικος, [ξινός].
ξινόχουρτου, το· η κ. ξινίθρα, [ξινός + χόρτο(δες χουρτάρ(ι)].
ξίντζα· τύπος του ρ., ξινίζου.
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ξίντζµα, το· ξίνισµα, [ξινίζου].
ξιντιπιάζου· ρ., ξιντίπιαζα, -πιασα, -πιάσ(η)κα, πετώ από τη ρίζα τα ντίπια ή τα µαζεύω, [ξι- + ντίπ(ι)].
ξιντίπιασµα, το· το αποτέλεσµα του ξιντιπιάζου.
ξιντίρζµα, το· η ενέργεια του ξιντιρίζου.
ξιντιρίζου· ρ., ξιντίρζα, -ρσα, ιχνηλατώ, ψάχνω για ντίρις, κει που ξιντίρζα του λαγό
να µια αλ(ι)πού µπρουστά µ’, [ξι- + ντίρα].
ξίντσα· τύπος του ρ., ξινίζου, δες πρµ. φρ. 105.
ξιξασπρότιρους-ρ(η), -ρου· εντελώς ξασπρισµένος, δες δ.δ. 3. β΄, [ξέξασπρους].
ξι-ξι· φωνή για να ξινοµούν τις κότες, αλλ. ξιου-ξιου, ξουτ-ξουτ, ξου-ξου.
ξιπάζου· ρ., ξίπαζα, ξίπασα, ξιπάσ(η)κα, ξιπάζω, ξαφνιάζω κάποιον, φοβίζω, προκαλώ αφηνίαση, µι ξίπασις µπρε πιδί µ’, αλλ. ξυπάζου, ουσ. ο ξιπασιάρς, (Νιγρ.), [1.
αρχ. κσυσπώµαι > κσυσπάζω > µσν. ξυπάζω, 2. αρχ. ξιππάζοµαι].
ξιπανιλώ· ρ., ξιπανιλούσα, ξιπανέλτσα/-νίλτσα(Νιγρ.), λιώνω, υγροποιώ µε θέρµανση, ξιπανέλτσαν τα χιόνια, ξιπανέλτσα τ’ λίγδα, [ξι- + ’π’ + ανιλώ].
ξιπαρχής· από την αρχή, ξιπαρχής θέλει µιριµέτια, **[αρχ. φρ. ξ 6παρχ5ς].
ξιπασµένους, -ν(η), -νου· εκτός από την κ. σηµ. και µοντέρνος, αυτός που δεν ακολουθεί τα καθιερωµένα στο ντύσιµο ή στη συµπεριφορά, [ξιπάζου].
ξιπαστρεύου· ρ., για αρ. χρ. δες παστρεύου, ξεπαστρεύω, καθαρίζω, µτφ. σκοτώνω
µαζικά, τ’ς ξιπάστριψαν όλνοι.
ξίπαστρου, το· αυτό που ξιπάζεται µε το παραµικρό, που ξιπάζει µε την εµφάνισή
του, µτφ. ο ξιπασµένους, ο αλαζόνας, του µπλάρ(ι) µας είνι ξίπαστρου, [ξιπάζου].
ξιπιδιάζου· ρ., ξιπαίδιαζα, -σα, γεννώ το τελευταίο µου παιδί, [ξι- + πιδί].
ξιπιζεύου· ρ., ξιπέζιβα, -ζιψα, ξεπεζεύω, αφιππεύω, κατεβαίνω από το ζώο, κατεβάζω τα πράγµατα από το φορτωµένο ζώο για να πιάσω δουλειά, [αρχ. πεζός > ξι- +
µσν. πεζεύω(=κατεβαίνω από το υποζύγιο)].
ξιπιρνώ· ρ., για αρ. χρ. δες πιρνώ, κερδίζω σε αγώνα, υπερβαίνω, τουν ξιπέρασα
στου µπούρλιασµα.
ξιπιτάζου· ρ., για αρ. χρ. δες πιτάζου, τελειώνω κάτι γρήγορα, ξιπέταξι του κουφίν(ι)
µάνι-µάνι, ως ξιπιτάζουµι = ξεπετάγοµαι, µεγαλώνω γρήγορα, παίρνω ξαφνικά το
λόγο.
ξιπιταρίζου· ρ., ξιπιτάρζα, -ρσα, για νεοσσούς βγάζω φτερά και µπορώ να πετώ, ξιπιτάρσαν τα γκουλιαρούδια, [ξι-+ πεταρίζω(<µτγν. πετ < αρχ. πετάννυµι)].
ξιπιτάχκα· ξεπετάχτηκα, παθ. αόρ. του ξιπιτάζου.
ξιπίτιδις· εξεπίτηδες, επίτηδες, [ξι- + αρχ. πίτηδες].
ξιπιτσώνου· ρ., ξιπέτσουνα, -σα, -τσώθκα, τραυµατίζω επιφανειακά βγάζοντας την
πέτσα, [ξι- + µσν. πέτσα(< ιταλ. pezza)].
ξιπιτώ· ρ., για αρ. χρ. δες πιτάου, χρησ. µε τη σηµ. του ξιπιτάζου.
ξιπλάου, -ώ· ρ., για αρ. χρ. δες πλάου, ξεπουλώ.
ξιπλέκου· ρ., για αρ. χρ. δες πλέκου 1, ξεπλέκω, ξηλώνω κάποιο πλεχτό, ξιπλέκου τα
µαλλιά µ’ = λύνω τα πλεγµένα µαλλιά µου.
ξιπλένου· ρ., για αρ. χρ. δες πλένου, ξεπλένω.
ξιπλύνου· ρ., για αρ. χρ. δες πλύνου, ξεπλύνω, [αρχ. κπλύνω > ξέπλυνα > ξέπλυνα > ξεπλύνω].
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ξιπουβγάζου· ρ., ξιπόβγαζα, ξιπόβγαλα, αναιρώ µε ανταπόδοση, ξεπληρώνω κάποια
υποχρέωση, ανταποδίδω κάποιο κακό, χτες µι βάρισι µα σήµιρα του ξιπούβγαλα,
τουν τρύπσα του κιφάλ(ι), αλλ. ξιαπουβγάζου (Νιγρ.), [ξι- + -που- + βγάζου].
ξιπούβγασµα, το· το αποτέλεσµα του ξιπουβγάζου.
ξιπουδαριάζου· ρ., ξιπουδάριαζα, -σα, -σ(η)κα, κουράζω υπερβολικά τα πόδια, τουν
ξιπουδάριασα όλ(η) τ’ µέρα στου µπαΐρ(ι), [ξι- + πουδάρ(ι)].
ξιπουζώσταρους, -ρ(η), -ρου· αυτός που είναι γενικά ξεκούµπωτος, αυτός που έχει
το παντελόνι του κακοδεµένο και ξεκούµπωτο, **[ξι- + ’που + ζώστηκα( < αρχ.
ζώννυµι)].
ξιπρουβόδσµα, το· {-ζµα}, ξεπροβόδισµα, αλλ. το ξιπρουβόδµα, [ξιπρουβουδάου].
ξιπρουβουδάου, -δίζου· ρ., ξιπρουβουδούσα/-βόδζα, -βόδσα, -βουδίσ(η)κα, ξεπροβοδίζω, προβοδίζω, κατευοδώνω, στη Νιγρ. και ξιπρουβουδίζου, [αρχ. προευοδόω > ξι- + µσν. προβοδ ].
ξιπυρίζου· ρ., ξιπύρζα, ξιπύρσα, για φούρνο, χάνω την πύρα και πέφτει η θερµοκρασία µου, άµα ρουδίσ(ει) του ψουµί ανοίγουµι τ’ν όκνα για να ξιπυρίσει φούρνους,
[ξι- + πύρα(< αρχ. πυρόω)].
ξιράδ(ι), το· ξεράδι, ξερό κλαδί, ξηρό κοµµάτι ψωµιού, µτφ. ξιράδια ξερς = δεν ξέρεις τίποτε, δες πρµ. φρ. 7, [αρχ. ξηρός > µσν. ξηράδα].
ξιραίνου· ρ., ξέρινα, ξέρανα, ξιράθκα, ξεραίνω, ξηραίνω, ξιράθκαν τα καπνά στ’
ρίζα, [αρχ. ξηραίνω].
ξιραχήνα, η· (Νιγρ.), είδος δερµατικού εξανθήµατος, λειχήνα, αλλ. η ξηρουχήνα,
στην Τερπνή ξυλουχήνα, [από συµφ. των λ. αρχ. ξηρ ς + λειχ7ν ( = είδος δερµατικού εξανθήµατος)].
ξιρου-· -ξερο/-ξηρο-, ως πρώτο συνθ. δίνει τη σηµ. του ξερού/ξηρού, αλλά και τη
σηµ. του ελαφρού σε αντίθεση µε το υγρό που είναι βαρύ, δες βαρύ χουράφ(ι), π.χ.
ξιρουκαταπίνου, ξιρουκοιµούµι, ξιρουνυστάζου, [αρχ. ξηρ ς > ξερός].
ξιρουκαταπίνου· ρ., ξιρουκατάπινα/-τάπνα, -τάπια/-τάπχα, καταπίνω χωρίς σάλιο
την τροφή µου και µου στέκεται στο λαιµό, µτφ. µασώ τα λόγια µου και κοντοστέκοµαι στην οµιλία µου, αρά ουµίλα, µην ξιρουκαταπίντς, [ξιρου- + καταπίνου].
ξιρουκατάπµα, το· το να ξιρουκαταπίν(ει) κάποιος, άφσι τα ξιρουκαταπήµατα κι
ουµίλα, [ξιρουκαταπίνου].
ξιρουκοιµούµι· ρ., για αρ. χρ. δες κοιµούµι, κοιµούµαι ελαφρά, καθώς κάθοµαι µε
πιάνει ο ύπνος και ξυπνώ επανειληµµένα, χωρίς να πηγαίνω στο κρεβάτι.
ξιρουνυστάζου· ρ., ξιρουνύσταζα, -ξα, νυστάζω λίγο, νυστάζω στο κάθισµα και δεν
πάω για ύπνο, [ξηρου- + αρχ. νυστάζω].
ξιρουπαγουνιά, η· παγωνιά χωρίς χιόνι, βροχή, υγρασία, [ξιρουπαγώνου].
ξιρουπαγώνου· ρ., ξιρουπάγουνα, -σα, κρυώνω υπερβολικά σε κρύα και ξερή ατµόσφαιρα, [ξιρου- + µσν. παγώνω(< αρχ. πάγος)].
ξιρουπνίγου· ρ., ξιρόπνιγα, ξιρόπνιξα, ξιρουπνίχκα/-πνίθκα, στραγγαλίζω, ως παθ.
ξιρουπνίγουµι = στραβουκαταπίνου, [ξιρου- + πνίγου].
ξιρουσταλιάζου· ρ., ξιρουστάλιαζα, -στάλιασα, ξεροσταλιάζω, περιµένω κάπου ακίνητος για ώρα πολλή, παγώνω περιµένοντας ακίνητος µέσα στο κρύο, **[ξιρου- +
ρίζα ΣΤΑΛ- + -ιάζου, δες παρασταλιάζου].
ξιρουφά(ι), το· το φαγητό που δεν είναι µαγειρεµένο, π.χ. ψωµί µε ελιές, ψωµί µε
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τυρί κλπ., [ξιρου- + φά(ι)].
ξιρουχαµνιέµι· ρ., παρ. ξιρουχαµνιέµαν, για λοιπά δες ξηρουχαµνιούµι.
ξιρουχαµνιούµι· ρ., ξιρουχαµνιούµαν, -χαµνήθκα, χασµουριέµαι, αλλ. ξιρουχαµνιέµι
**[αρχ. χασµ µαι > ξιρου- + χασµιέµαι].
ξιρουχάµνισµα, το· χασµουρητό, [ξιρουχαµνιούµι].
ξιρουψώµ(ι), το· φαγητό µόνο µε ψωµί, έφαγα ξιρουψώµ(ι) = έφαγα µόνο ψωµί, [ξιρου- + ψουµί].
ξισασαλώνουµι· ρ., ξισασαλώνουµαν, -λώθκα, γίνοµαι σαλός, δεν ελέγχω τα λόγια
και τις πράξεις µου, [ξι- + σαλός].
ξισανταλιάζου· ρ., για αρ. χρ. και σηµ. δες σανταλιάζου.
ξισέρνου· ρ., ξέσυρνα, ξέσυρα, ξισύρθκα, α) σέρνω κάτι στο πάτωµα ή στο χώµα, µη
ξισέρνς τα πουδάρια σ’, γιουµό(ει)ζς σκόνη, β) ως µέσο ρ. για ζώα σηµ. τελειώνει ο
γεννετήσιος οργασµός µου, π.χ. ξέσυρι γίδα µας, [ξι- + σέρνου].
ξισ(η)κουµένους, -ν(η), -νου· αυτός που ξισκώνιτι εύκολα, που έχει µεγάλη ιδέα για
τον εαυτό του· για παιδί, το παραχαϊδεµένο και κακότροπο, [ξισ(η)κώνου].
ξισ(η)κώνου· ρ., ξισήκουνα, ξισήκουσα, ξισ(η)κώθκα, ξεσηκώνω, παροτρύνω, φουσκώνω τα µυλά κάποιου, µην τουν ξισ(η)κώνς, είνι παλαβός, ουσ. το ξισήκουµα,
[ξι- + σ(η)κώνου].
ξισκαλίζου· ρ., για αρ. χρ. δες σκαλίζου, ανακατώνω ελαφρά κάποια επιφάνεια, µη
ξισκαλί(ει)ζς τ’ µύτη σ’, αρνίθις ξισκαλίζουν τ’ν αυλή, ούτι του δόντ(ι) µας δεν
µπουρούµι να ξισκαλίξουµι, [ξι- + σκαλίζου].
ξισκαλνώ· ρ., παρ. ξισκαλνούσα, για λοιπά δες ξισκαλίζου.
ξισκάλτζµα, το· το αποτέλεσµα του ξισκαλίζου.
ξισκάου, -ώ· ρ., ξισκούσα, ξέσξα/ξέσκισα, ξισκίσκα, ξεσκίζω, πρ. ξέσκα, ξέσξι, µη ξισκάς τα χαρτούδια, στη Νιγρ. ξιασκώ, [ξισκίζου].
ξισκίζου· ρ., παρ. ξέσκζα για αόρ. δες ξισκάου, ξεσκίζω, γιατί ξισκί(ει)ζς τα χαρτιά;
δες δ.δ. 3. α΄, [αρχ. κσχίζω > αόρ. ξέσκισα > ξεσκίζω].
ξισκουνίζου· ρ., για αρ. χρ. δες σκουνίζου, ξεσκονίζω.
ξισκουντστήρ(ι), το· ξεσκονιστήρι, [ξισκουνίζου].
ξισκουντώ· ρ., για αρ. χρ. δες σκουντώ, ξεσκουντώ, σκουντώ, ξισκούντα τουν να ξυπνήσ(ει).
ξισκώ· ρ., δες ξισκάου.
ξισπέρνου· ρ., για αρ. χρ. δες σπέρνου, ξεσπέρνω, τελειώνω τη σπορά των σιτηρών,
ξέσπιρα την ξισπουρίτσα, [ξι- + σπέρνου].
ξισπουριάζου· ρ., ξισπόριαζα, -σα, -σ(η)κα, ξεσποριάζω, ολοκληρώνω το σχηµατισµό των σπόρων, ξισπόριασαν τα µαρούλια κι τράχυναν, [ξι- + σποριάζω(< αρχ.
σπόρος)].
ξισπουρίτσα, η· προσωνυµία της Παναγίας, που γιορτάζεται στα τέλη Νοεµβρίου,
όταν ξισπέρνουν, [Παναγία ξεσπορίτισσα].
ξισπύρζµα, το· η εργασία και το αποτέλεσµα του ξισπυρίζου.
ξισπυριάζου· ρ., ξισπύριαζα, ξισπύριασα, ξισπυριάσ(η)κα, για λοιπά δες ξισπυρίζου.
ξισπυρίζου· ρ., ξισπύρζα, ξυσπύρσα, βγάζω τα σπυριά του καλαµποκιού από την
κουµπάκα, χτυπώντας µε το δριπάν(ι) ή µε κλαδευτήρι που είχε στο εξωτερικό καµπύλο µέρος και µια ορθογώνια προέκταση σαν µικρό τσεκούρι, [ξι- + σπυρί].
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ξισταλααίνου· ρ., ξισταλάινα/ξισταλαΐνισκα(σπάνια), ξισταλάινα, καθιζάνω, διαυγάζω ένα υγρό µε τη δηµιουργία ιζήµατος, όλ(η) µέρα ξισταλάινι του νιρό κι πάλι
θουλό είνι, ξισταλάινι τώρα του νιρό, [ξι- + στάλα(< αρχ. σταλάσσω) + -αίνω].
ξισταµάτα· ρ., τύπος που χρησ. µόνο για τη σύνθεση αρνητικών απαντήσεων, όταν
δίνονται προσταγές ή διατυπώνονται παρακλήσεις µε την πρ. σταµάτα του ρ., σταµατώ· σταµάτα ξισταµάτα δεν έχ(ει) δω = δεν σταµατώ, δεν παίρνω υπόψη µου την
προσταγή ή την παράκλησή σου, [ξι- + σταµατώ].
ξισταύρουµα, το· το αποτέλεσµα του ξισταυρώνου.
ξισταυρώνου· ρ., για αρ. χρ. δες σταυρώνου, ξεθάβω οστά νεκρού, δες ξινιχώνου.
ξιστέρ(ι), το· η ξαστεριά, µτφ. το µέρος που δεν προφυλάγεται από τίποτε, το µεϊντάνι· βραδιάσκι στου µπαΐρ(ι) κι τουν έφαγι του ξιστέρ(ι), [ξιστιριά].
ξιστιριά, η· ξαστεριά, αλλ. ξιαστιριά, δες δηµ. τρ. 15.θ, [αρχ. ξάστερος(=γεµάτος
µε άστρα ουρανός) > µσν. ξάστερος > ξαστεριά].
ξιστιριώµατα, τα· η ξαστεριά, αν έχει ξιστιριώµατα ας βάλει τα λινά του, (Ν.Π.γ΄ τρ.
649.2), [ξιστιριά].
ξιστουράου· ρ., ξιστουρούσα, ξιστόρσα, εξιστορώ, [αρχ. ξιστορέω].
ξιστραγγίζου· ρ., για αρ. χρ. δες στραγγίζου, χύνω και τις τελευταίες σταγόνες του
υγρού αναποδογυρίζοντας το δοχείο, ουσ. το ξιστράγγσµα, [ξι- + στραγγίζου].
ξιστρίβου· ρ., για αρ. χρ. δες στρίβου, το σκάζω, φεύγω κρυφά.
ξιστρώνου· ρ., για αρ. χρ. δες στρώνου, ξεστρώνω, πρ. ξέστρου, ξέστρου του του κριβάτ(ι) = ξέστρωσέ το το κρεβάτι, [ξι- + στρώνου].
ξιστύνου· ρ., ξέστυνα, ξέστυσα/ξέστσα, ξιστύθκα, αβγοκόβω, νοστιµίζω το φαγητό,
µε ζωµό αγουρίδας και αβγό ή µε ζωµό λεµονιού και αβγό, κόµα δεν του ξέστσα
του φαΐ, [επιτ. ξι- + αρχ. στύφω(=προξενώ στυφότητα, στυφάδα), στις Σέρρες αντί
ξιστύνου του φαΐ, λένε στύνου του φαΐ, δες και στ%µµα(< στύφω), στυφελ ς (=ξινός, ξινισµένος)].
ξισυλλόιαστους, -τ(η), -του· ασυλλόγιστος, αυτός που του έχουν σαλέψει τα µυαλά, τρελός, ασυνέριστος, αυτός που δεν ξέρει τι λέει, αυτός που δεν τα βαθαίν(ει),
[ξι- + αρχ. συλλογίζοµαι].
ξισ(υ)νόρστους, -τ(η), -του· στη Νιγρ. ο ασ(υ)νόρστους, [ξισ(υ)νουρίζου].
ξισ(υ)νουρίζου· ρ., (Νιγρ.), για αρ. χρ. και σηµ. δες σ(υ)νουρίζου.
ξισυρτούρα· επίρρ., χωρίς επιλογή, γρήγορα και όπως έρθουν τα πράγµατα, του
πήρι ξισυρτούρα κι δεν αφήκι τίπουτα, **[επιτ. ξι- + αρχ. σύρω].
ξιτάζου· ρ., ιξέταζα/ξέταζα, ιξέτασα/ξέτασα, ξιτάσ(η)κα, εξετάζω, κάνω λεπτοµερείς
και αδιάκριτες ερωτήσεις, τι σι ξέταζι κείν(η) χαµέν(η); τι ήθιλι; [αρχ. ξετάζω].
ξιτίνιαγµα, το· ξετίναγµα, το απότοµο µεγάλωµα σε ύψος, [ξιτνιάζου].
ξίτκους, -κ(η), -κου· ξίκικος, αυτός που έχει την ιδιότητα του ξίκ(η), λειψός, χαζός,
ξίτκα λόια = χαζά λόγια, δες πρµ. φρ. 107, [ξίκ(η)ς + -κους].
ξιτνιάζου· ρ., για αρ. χρ. δες τνιάζου, ξετινάζω, ξιτνιάζουµι=µεγαλώνω σε ύψος γρήγορα, ξιτνιάχκι µάνι-µάνι του πιδούδ(ι) µας, ξιτνιάχκι του καπνό, [ξι- + τνιάζου].
ξιτ-ξιτ· δες ξι-ξι.
ξιτρέχου· ρ., ξέτριχα, -ξα, χρησ. στο γ' προσ. για δοχεία, στάµνα, βαρέλι κλπ., όταν
από κάποιο άνοιγµα στάζει το υγρό, ξιτρέχ(ει) στάµνα, [ξι- + τρέχου].
ξιτρουµαρεύου· ρ., ξιτροµάριβα, -ριψα, -ρέφκα, τροµάζω έντονα κάποιον, [αρχ.
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τρόµος > επιτ. ξι- + τροµάρα + -εύω].
ξιτρυφιραίνου· ρ., ξιτρυφίρινα, -φίριανα/-φίριασα, ξαναζωντανεύει το δέρµα µου,
επανακτώ τη χαµένη φρεσκάδα µου, [ξι- + αρχ. τρυφεραίνω].
ξιτρώου· ρ., για α.χ. δες τρώου, τελειώνω το φαγητό µου, κόµα δεν ξέφαγα νάτις κι
αφνοί, [ξι- + τρώου].
ξιφέγγ(ει)· ρ., ξέφιγγι, ξέφιξι, πήρε να φέγγει, αρχίντσι να ξιφέγγγ(ει), [ξι- + φέγγου].
ξιφεύγου· ρ., για αρ. χρ. δες φεύγου, ξεφεύγω, [ξι- + φεύγου].
ξιφλουδίζου· ρ., ξιφλούδζα, -δσα –ίσ(η)κα, ξεφλουδίζω, µτφ. µοιάζω πολύ, τουν ξιφλούδσι τουν πατέρα τ’, όπως και η πρµ. φρ. 190, [ξίφλουδους].
ξίφλουδους, -δ(η), -δου· ολόιδιος, ξίφλουδους πατέρα τ’ είνι, [ξι- + µσν. φλούδα (<
αρχ. φλο%ς)].
ξιφλύκουµα, το· το αποτέλεσµα του ξιφλυκώνου.
ξιφλυκώνου· ρ., για αρ. χρ. δες φλυκώνου, ξεθηλυκώνω, ξεκουµπώνω.
ξιφούλ(ι), το· το να είναι κάποιος ξιφουλιασµένους, τουν έκανα ξιφούλ(ι).
ξιφουλιάζου· ρ., ξιφούλιαζα, ξιφούλιασα/-λτσα, -λιάσκα, κερδίζω κάποιον στο κουµάρ(ι) όλα του τα χρήµατα, τουν ξιφούλτσαµι = του τα κερδίσαµε όλα, µτχ. ξιφουλιασµένους, -ν(η), -νου, ουσ. το ξιφούλιασµα, **[1. αρχ. φωλε8 > ξι- + φωλιάζω.
2. ξι- + φυλλίζω(δες φυλλίζια) και υ > ου].
ξιφουντιάζου· ρ., ξιφούντιαζα, -σα, κόβω τις φούντες του καπνού, ουσ. ξιφούντιασµα, [ξι- + φούντα(< µτγν. φούνδα < λατ. funda)].
ξιφουρνίζου· ρ., ξιφούρνιζα, ξιφούρνισα/ξιφούρντσα, ξιφουρνίσ(η)κα, ξεφουρνίζω,
µτφ. ξεστοµίζω, κείν(η) ξιχασµέν(η) ό,τι φτάσ(ει) ξιφουρνίζ(ει), [ξι- + µσν. φουρνίζω(< µτγν. φο%ρνος < λατ. furnus)].
ξιφουσκώνου· ρ., για αρ. χρ. δες φουσκώνου, ξεφουσκώνω, βγάζω σπυριά ή φουσκάλες στις άκρες των χειλιών ή της µύτης, από αρρώστια ή στενοχώρια, ουσ. το
ξιφούσκουµα, δες και φαφίλα, [ξι- + φουσκώνου].
ξιφσάου, -ώ· ρ., ξιφσούσα, ξιφύσηξα, ξεφυσώ, εκπνέω φυσώντας µε δύναµη, για
άλογα φριµάζω, θα πέρασι λύκους, ξιφσά(ει) του άλουγου, [ξι- + φσάου].
ξιφσούρ(η)ς, -ρου, -ρκου· επιπόλαιος, πολυλογάς, αυτός που του ξεφεύγουν τα λόγια του από επιπολαιότητα, [ξιφσάου].
ξιφτάου, -ώ· ρ., ξιφτούσα, ξέφτσα, κάνω ξέφτια, αλλ. ξιφτίζου, [αρχ. εκπτύω > ξεφτίζω/ξεφτώ].
ξιφτέρ(ι), το· ξεφτέρι, ευφυής, ικανός, [1. λατ. accipiter(=γεράκι) > ξιφτέριν > µσν.
ξεφτέριν, 2. µτγν. ξύπτερος > υποκ. ξυπτέριον > µσν. ξεφτέριν, 3. (Κ.Σ.),
µσν. )ξαπτέρυγος(αυτός που έχει έξι φτερά, τα χερουβείµ) > ξεφτέρι].
ξιφτίζου· ρ., ξέφτζα, ξέφτσα, ξεφτίζω, και ξιφτάου.
ξιφτιλίζου· ρ., ξιφτίλιζα/-λζα/-λτζα, -λισα/-λσα/-λτσα, -λίσ(η)κα, εξευτελίζω, ξιφτιλίζουµι = κάνω κάτι ευτελές, ουσ. ο ξιφτίλας, η ξιφτίλα, [αρχ. ξ + αρχ. ε9τελ7ς >
µτγν. ξευτελίζω].
ξιφυτρίδια, τα· τα φυτά των σιτηρών που φύτρωναν χωρίς σπορά από τους σπόρους
που έπεφταν στα αλώνια ή αλλού και ήταν βόσκηµα, [ξιφυτρώνου].
ξιφυτρώνου· ρ., ξιφύτρουνα, -τρουσα, ξεφυτρώνω, βγάζω φύτρα ή ξιφυτρίδια, ξιφύτρουσαν τα κρουµµύδια = έβγαλαν φύτρα χωρίς να φυτευθούν, [επιτ. ξι- + µσν.
φυτρώνω(< µτγν. φύτρα < αρχ. φύω)].
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ξιχάνου· ρ., ξέχανα, ξέχασα, ξιχάσ(η)κα, χαζεύω, αφιριούµ(ι), ξιχάνουν τα πιδιά =
χαζεύουν, παίζουν τα παιδιά, πιάσι τ’ βιλόνα σ’, µην ξιχάντς, [αρχ. χάος > µτγν.
χα > αρχ. προθ. ξ + µσν. χάνω > µσν. ξεχάνω].
ξιχασµένους, -ν(η), -νου· χαζός, διαρκώς αφηρηµένος, µισότρελος, αυτός που γυρίζει άσκοπα στους δρόµους, [ξιχάνου].
ξιχουριστά· επίρρ., ξεχωριστά, παιχνίδι της Νιγρ. παρόµοιο µε το καλουγιρούδ(ι)
της Τερπνής, [αρχ. κ + αρχ. χωρίζω > µτγν. κχωρίζω > ξεχώρισα > ξεχωρίζω
> ξεχωριστά].
ξιχτυπάου· ρ., ξιχτυπούσα, ξιχτύπσα, ξιχτυπήθκα, βγαίνω έξω και µε χτυπά ο αέρας,
βγες όξου να ξιχτυπή(ει)σς λίγου στουν αέρα, [αρχ. κτυπ > ξι- + µσν. χτυπ ].
ξιψαλδίζου· ρ., ξιψάλδζα, ξιψάλδισα/-λδτσα, κόβω µε το ψαλίδι τις κλωστές που
υπάρχουν στις άκρες των υφασµάτων, [ξι- + ψαλιδίζω, δες ψαλίδ(ι)].
ξιψειρίζου· ρ., ξιψείρζα, -ρσα, ρίσ(η)κα, ξεψειριάζω, καθαρίζω κάποιον από τις ψείρες, [ξι- + ψειρίζω(< αρχ. φθειρίζω)].
ξιψείρζµα, το· η ενέργεια του ξιψειρίζου.
ξιψιλαίνου· ρ., παρ. και αόρ. ξιψίλινα, κάνω κάτι λεπτό, ψιλό, γίνοµαι λεπτός, ξιψίλινι του πανταλόνι, φαίνιτι του βρακί, δες λιανουφάισα, φαγώνου, [ξι- + ψιλαίνου].
ξίψιλους, -λ(η), -λου· αυτός που έχει υποστεί την ενέργεια του ξιψιλαίνου.
ξου-· εξω-, ως πρώτο συνθ. π.χ. ξουχώραφα, [αρχ. 1ξω].
ξούγκ(ι), το· ξύγκι, δες αξουγκιά, αξούγκ(ι).
ξουδιάζου· ρ., ξόδιαζα,-σα,-σ(η)κα, ξοδεύω, δαπανώ, [αρχ. 1ξοδον >µσν. ξοδεύω].
ξουκλήσ(ι)· εξωκλήσι, [αρχ. 1ξω + αρχ. κκλησία > εξωκλήσι].
ξουµάνικους/-ν(ι)κους, -κ(η), -κου· ο χωρίς µανίκια, ξουµάνικ(η) φούστα, δες φούστα, [αρχ. 1ξω + µανίκ(ι)].
ξούµζµα, το· η πράξη και το αποτέλεσµα του ξουµίζου.
ξουµίζου· ρ., ξούµζα, ξούµσα, ξαναπλέκω τις φθαρµένες µύτες/φτέρνες σε τσιουράπια, [λατ. exemplium > µτγν. 1ξοµπλον > µσν. ξέµπλιον > µσν. ξοµπλιάζω >
ξόµπλι (=κέντηµα) **( > ξοµπλίζω > ξοµίζω)].
ξου-ξου· δες ξι-ξι.
ξουπίς· επίρρ., ξοπίσω, [αρχ. προθ. ξ + αρχ. πίσω > µσν. ξωπίσω].
ξουρουµπίκ(ι), το· ειρων. αυτός που κούρεψε τα µαλλιά του πολύ κοντά, [αρχ. ξυρ > µτγν. ξυρίζω > ξουρίζω + τουρ. bıyık(=µουστάκι)].
ξουφλάου· ρ., δες ιξουφλάου.
ξουφρουνά, τα· τα ανόητα λόγια, τα λόγια του ανόητου, τα λόγια της ξουφρουνιάς.
ξουφρουνός, -νιά/-νού· αυτός που λέει ανόητα λόγια, ο χαζός, δες και σουφρουνιά,
[ξου- + φρονώ(< αρχ. φρονέω < φρήν)].
ξουχώραφα, τα· χωράφια που είναι λίγο έξω από το χωριό, [ξου- + χουράφ(ι)].
ξυέµι· ρ., για αρ. χρ. και λοιπά δες ξυούµι.
ξυλάγγουρου, το· το άγουρο πεπόνι, που τρωγόταν όπως το αγγούρι πράσινο και
τραγανό, η λ. χρησ. και στις βρισιές µε τη σηµ. περίπου του άχαρου, εξαιτίας της
ανοστιάς του, α ρα ξυλάγγουρου· µτφ. το καρπούζι στην αρχή του σχηµατισµού
του, που το χρησ. και για τουρσί, δες πρµ. 76, [αρχ. ξύλον + µσν. γγούρι(<
γουρος < αρχ. ωρος)].
ξυλαρίκους, ο· δυνατός ξυλοδαρµός, [ξύλου].
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ξυλάς, ο· αυτός που έκοβε και έφερνε ξύλα από το βουνό, υλοτόµος, [ξύλου].
ξυλέστρατους, -τ(η), -του· αυτός που περπατά σαν να έχει ξύλινα πόδια, που έχει
υπερβολικό και άχαρο ύψος, που είναι και στους τρόπους άτσαλος, αυτός που είνι
ντιπ ανίγρικους, ο ασουλούπωτος, ο ασυµµάζευτος, ντιπ ξυλέστρατου κουρίτσ(ι)
είνι φτην Μαριγώ, **[ξύλου + στράτα].
ξυλιάζου· ρ., ξύλιαζα, ξύλιασα, γίνοµαι σκληρός σαν ξύλο, µουδιάζω από το κρύο,
δέρνω, χτυπώ κάποιον, ουσ. το ξύλιασµα, [ξύλου].
Ξυλότρους, το· το παλιό όν. του χωριού της σηµερινής Αγίας Παρασκευής, [Ξυλοπήγαδα, Π.Πα. σελ. 82, δες και Π. Βλ. γ΄. σελ. 579].
ξύλου, το· ξύλο, ξυλοδαρµός, [αρχ. ξύλον].
ξυλου-· ξυλο-, ως πρώτο συνθ. για υλικά ή κατασκευές από ξύλο, [ξύλου].
ξυλουγαδούρα, η· 1. κινητό ξύλινο στήριγµα, µε δυο πόδια σε σχήµα Α και ένα καδρόνι στις κορυφές των Α, που σε ζευγάρι τις χρησ. για να στήνουν το κρεβάτι, το
µιντέρ(ι) κ.ά.· 2. εργαλείο που χρησ. για το µάζεµα του στηµονιού στο αντί· ήταν
ένα ξύλο µε τρία σκέλη, τα δυο µεγάλα, µε τα οποία στηριζόταν στο έδαφος και το
τρίτο το µικρό· στα µεγάλα έβαζαν βαριές πέτρες και από το µικρό έπιαναν την
µία άκρη του στηµονιού, όταν ήταν να το τυλίξουν στο αντί· αφού τεντωνόταν το
στηµόνι στην αρχή, στη συνέχεια για το µάζεµα έπρεπε να συρθεί η ξυλουγαδούρα µε τις πέτρες· το βάρος που είχαν οι πέτρες προσδιόριζε και πόσο σφιχτά τυλιγόταν το στ(η)µόν(ι) στο αντί· 3. παιχν. µιας ολιγάριθµης οµάδας παιδιών, που είχε
κυρίαρχο στοιχείο τις προσπάθειες για εύστοχες βολές µε το τσιουµάκ(ι) και το
κυνηγητό των άλλων µελών της οµάδας από τη µάνα, δες σέρλα.
ξυλουκρανιά, η· είδος δασικού δ., που µοιάζει µε κρανιά αλλά δεν κάνει κράνα,
Cornus sanguinea, [ξυλου- + κρανιά].
ξυλουπόδαρα, τα· αλλ. οι πατιρίκις.
ξύλου στα χέρια· παιχν. δυο παιδιών µε χτυπήµατα στις παλάµες.
Ξυλουτουρνός, -νιά, -νό· ο καταγόµενος από το Ξυλότρους, αλλ. Ξυλουτρουνός.
ξυλουφαγάς, ο· ξυλοφάγος, ράσπα, λίµα µε δόντια για λείανση των ξύλων, το πουλί
δρυοκολάπτης, κ. πράσινη τσικλητήρα, Picus viridis, αλλ. ξυλουφάγους, [ξυλου- +
-φαγάς].
ξυλουχήνα, η· δες ξιραχήνα.
ξυλόχτινα, τα· τα ξύλα, κατακόρυφα και οριζόντια, στα οποία στηρίζονταν τα
χτένια του αργαλειού, [ξύλου + χτέν(ι)].
ξύνου· ρ., έξυνα, έξυσα, ξύσ(η)κα, ξύνω, παθ. ξύνουµι, δες και ξάου, ξυούµι, ξυέµι,
[αρχ. ξύω > αόρ. 1ξυσα > ξύνω].
ξυούµι· ρ., ξυούµαν, ξύσ(η)κα, ξύνοµαι, πρ. ξυθούς, δες πρµ. 234, [ξύω > αρχ. ξύοµαι].
ξυπάζου· δες ξιπάζου.
ξυπόλτους, -τ(η), -του· ξυπόλητος, δες πρµ. 63, [αρχ. ξ + αρχ. 6π + αρχ. λύω >
µτγν. ξυπολύω > µσν. ξυπόλητος].
ξυπουλταρία, η· η ξυπολυσιά, χρησ. και ως επίρρ., πήγαµι ξυπουλταρία στουν πουταµό, [ξυπόλτους + κατ. -αρία, όπως λότος > λοταρία].
ξυπουλτώνουµι· ρ., -ώνουµαν, -ώθκα, βγάζω τα παπούτσια και τις κάλτσες µου,
γίνοµαι ξυπόλτους, τι ξυπουλτώθκις µαρή χ(ει)µώνα κιρό; [ξυπόλτους].
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ξυστρί, το· ξυστήρι, ξυστήρας, όργανο µε το οποίο έξυναν τα ζώα, αλλ. ξυστρίδ(ι),
[αρχ. ξύω > ξύστρον > µτγν. ξυστρίον].
ξυστρίζου· ρ., ξύστριζα, -σα, ξύνω τα ζώα µε το ξυστρί.
ξω· ρ. δες ξάου.
ξώπουρτα, η· εξώπορτα, η πόρτα της αυλής, [αρχ. 1ξω + πόρτα(<λατ. porta)].
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