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ΠΕΤΡΟΣ ΣτΥ ΛΙΑΝΟΥ 

ι\ ΥΟ ΒΔC)J\1ΑΛΕ'>_, ΣΓ Αlν1ΑΞΛΛΙ ΚΟ ΤΟΥ 

ΣΑΒΒΗ τ· ΛΛΕΤΡΑΡΗ (ΣΤΗΝ ΚΥCΞ)ΡΕΑ) 

(Συνέχεια άπό το προηγοόμενο 

καΙ τέλος) 

Ι1άνω στον τέ.ταρτο τΟν καπλαμδ: φτάνουν 

στο μαyαζ1 δ Βαρνάβας κι δ Μιχάλης δ Πε

λετιές, δ Τσιγ~<άvος άπ' τή Χρυσiδα κι δ Άv

τρέας τοϋ Σταυρfι τοu Όρφαvοϋ, δ ΣΊόλοπ

πως, δπως τbιι λένε, άπ' τήν \ς.αμάρα. 01 
δυο πρ{;)τοι, ταχτικοί τοϋ μαγαζιοϋ σύντρο

φοι, κι οΙ άλλοι φίλοι τοϋ Σα66fι, παU περ

νώντας άπό δίπλα, άφήvοw τΙς δουλιές τους 

νά δώσουν καΙ τοϋτοι fvα χέρι στοϋτο τό φο

δερό τ' άvτιπάλαιμα τ' άιιθρώπου μέ τοίις ΙΙό

μοuς τfις φύσης. 

- ·Εvα λεπτό vά καθuστεροόσαμε στο 

τ.ρά6ηyμα στο τρίτο τρίκουρ6ο κι δ καπλα

μaς 6 τρίτος θcΧ κλωτσοϋσε, :>.έει δ Σα66ι1ς

τωv άδuνάτωv άδύνατο ea ήταν νά κάτσει τό
τες. 

Τελικά τα καταφέρνοw καΙ μέ ΤΟΥ τέταρ

το, τον πέμπτο, τον fχτο καΙ τον Ιδδομο. 

Μένει δ όγδοος 6 στερνός, πού δέ λέει νa 

στεριώσει, νά σοφιλιάσει μέ τίς κοϋρδες στο 

ο'τερνο το δίκουρ6ο. 

. - Βάλτε τa διινατά σας δλοι κι δλοι μα
ζ! τρα6δ:τε, ρέ παιδιά, φωνάζει 6 Σαδδής, 

δίνοντας ξανa το χρόνο: 

- •Ένα, δόο, τρία! Τρα6άμε! 

Στο τράδημα δ καπλαμάς τρίζει, πετάει 

φωτιές άσβηστες, κλωτσάει καί μ π α ρ

.ρ ώ v ε ι(249), άνημάχεται σcΧν ταϋρος, 

ποίι δέ λέει νά μερέψει, νa 'σuχάσει. 

- ΤΡαδδ:τε, φωνάζει γιa τρίτη φορa 6 
μάστ.ρος- ενα κομμάτι ξέ.μεινε άσοφίλιαστο, 

μι)v τ' ά!φιlσουμε. 

τέσσερις γαντζαδQροι πέφτουν στοϋτο τb 

κομμάτι τοϋ τροχοϋ κα1 πέντε άλλοι μέ τά: 

στυλάρια πίσω πΘUν τt! τράβηγμα καΙ τον 

άντιστηρίζουv πα στον πάγκο. 

Μό:, νά, σέ λίγο gελασκάpει. Ό καπλα

μό:ς κάνει fνα, διιό, τρία τράκα- τρούκα -
μοιάζει τοίιτο τό τραδοκόπη.μα καΙ τό τρί

ξιμο σό:ν το ξεχαρβάλωμα τοίι σκελετοϋ τοίι 

κάρου - κι δ καπλαμάς άφήvει τό τελευ

ταίο τρό:κ v' άκουστεί' ώς το Σαράγι ο μέσα! 
Κι άντ1ς va σοφιλιάσει στο μέρος 'κεϊ τfις 

κούρ6ας, σπάει καJ κό6εται στή μέση! 

- Τόv άτιμο, πείσμα πού τό '6αλε. Κρί

μα σέ τόσους κernouς, λέει δ Γιοκάϊ. 

- Κρίμα, φωνάζουν κι άλλα στόματα. 

- Δέv π·ειράζει, Γιοκάϊ, λέει δ μάστρος, 

άδικα προσπαθώντας νά άποκρύψει τή λύ

πη παU τόv ζώνει. 

- Σ πάvια καινούργιος καπλαμάς v' άπα
κοπεί, λέει δ μάστρος· σέ μένα πρώτη μου 

φορό: συμβαίνει! Τόσο πάχος κα1 νό: κοπεϊ! 

- Πρώτη φορό: δμως κι έγώ &ά βάλω 6-
χτω καπλαμάδες στή ζωή μου· μa θα τοιJς 

δάλω θέν, δε θέvε. Κεϊ πού άλλος ως τώρα 

μάστρος δΕν τό ό:ποτόλμησε, έγώ &a 'ποτολ
μήσω. 

~Επιασε δίπλα δ Άντρέας δ Καλλή<;s δ 

κωμοδρόμος, τό φυσερό καi τό σφυρί του. 

- Χάριστου fvαv κάρτο τοϋ πόντου, λέει 

δ Σαδδής. 

Κα! σέ λιγότερο άπό μισή ώρα δ κα

πλαμaς κολλήθηκε. Κα! τούτη τή φορό: σό:v 

ή φωτιά ξανάναψε τρίτη φορά, κι δ t<απλα

μάς ξαvατρα6ήχτηκε, συνταίριασε καi στάθη

κε. 

Ό Σαβδής βούτηξε διαδοχικά καi τοιJς ό

χτώ τροχούς στο χαράϊ. Διάταξε καφέδες καί 

λ ο κ μ ά δ ε ς (250) άπό τό λοκματζή πούv 
δίπλα στοϋ 'Αντώνη τοϋ Φκιακκfι έτσι γιΟ: νά 

γλuκάvουνε τό δόντι τους κα1 vά μελώσουν 

τό λαιμό τους, ποίι καταστεγvώ&ηκε άπ' τόv 

κόπο, τήv άyωvία καί τήν ένταση ... 
Σ τη σwέχεια - άφοίί ξεκουράστηκαν -
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κΡ:τσαν τό: χωvιa καi τι:Jν όχτω τpοχων. Έ

πιασε δ μάστρος τi] μ.:yάλη μάτσα, τύλιξε 

το σε μιa σακούλλα, ποu ψιλόδρεξε, ε

δεσι: τή σακούλλα μ' ένα σπάγγο καΙ τ6 

'6αλε στοϋ μουδελιοϋ τfιν τρύπα. 

αη'J συνέχεια στοϋ χωvιοϋ το στόμα ένα 
φ ά κ κ ο (251) καΙ !Sάρθηκε vό: το χτv-πΟ:, 

νa κάτσει. Κάθε φopa ποu χτύ-παy.: το φάκ

κο 1) μεγάλη μάτσα, . ό::κοuγδταν καΙ ·το 0: χ 
τοϋ μάστροu, δuνατο κι αuτδ, 6αθU καΙ τrο

νεμένο, 'ίδιο μf: τον άχό -rou μοuδελιοu, σaν 

την πληyη ποu εσκιζε το ξύλο ίσαμε να κα

τακό:τσει -το χωνί. Χτυ-πάει 'ίσαμε πεvήντα

έξήvτα χτύπους καi κάθε χτύπος λΕ.ς καΙ κ6-

6ει κα1 κομ.μάη άπ' τή ζωή τοΟ μάστροu. 

Σaν κατάκατσε καλα μέσ' το μοοδέλλι -το 

χωνί, σήκωσε δ μάστρος ό:πο π::;,;vω του το 
ξύλο κι έβαλε στο κεφάλι τοu χωνιοΟ το σ!·· 

δερο των μοuδελιwv, γιό: νό: κλωτσάει 1110 

βαθιό: το μουδέλλι σf. κάθε <φ ά ,. σ ι α

σ μ Ο:» (252). ~Ενα 'lfόvτo 'ΠΙΟ 5αθιά ό:π' 
τό μοuδέλλι, μπήκε (1'!0 τέλος το χωv!· 
γιά νά χωρά τον άξονα. Καθαρίσ.ανε στή σιι

νέχεια μτrροστα το μέpcς κ.εϊ τοu μουδελιοiί 
γιΟ: να μπορεΊ το «Π π ο (J λ I Υ τ ο D 
κ ό: ρ ο υ (253) να χτυπά λειίτερα πάνω 

·cno χωνί. 
·-- ~Ετσι θέ va μπορεί ιιa &ντιχτvπά: bμα

λόι μπροστό: καί πiσω, σίδερο μξ; σίδερο, 

πρόσθεσε ό μάστρος. Θα 'χει έ-τσι στο ικύλη

μά του, οπως λέμε έμεlς οί aμαξάρηδες, το 

κ α λ ο v τ ο φ ά κ κ η μ α ν. 

~ Αλλο δtΙΙ Ε:μενε πια νόι κάμοιη παρa να 

λαδώσουν τα χωνιά, τα ππούλια καΙ τ' άξό

νια ·;ou τροχοΟ. WΕ6αλε δuο μουδέλλια ό .μά·· 

στρος κι ό:π' άλλα δυο δ Κωσταρής, δ Παν

τελής, κι ό Κίίπροι;. 

τ ό:πδγιομα 6αpθηκαν va 'Πελεκήσουν 

τοος τροχούς. Τοi:ις ε!χαv φέρει πρόσωπο στδ 

κό:τσψο τοί) καπλαμά. και τδ πελέκημα, ποi) 

γίνεται άπ' τό μάστ·ρο μΕ τή m<επαρνιά τόv 
κ_, . , 
vπρο, το Χαο·άvη καί τον Κωστο:ρή μ.έ τα 

σκεπάρνια, τελειώνει μέ το ροuκάνισμα καi 

στά δυο τά πρόσωπα -το() τροχοί), μπροστΟ: 

καΙ πίσω, καi το ράσπισμα 'Ποv γίνεται άπο 

μέσα. 

* " * 

ΞΗΜΕΡΩΣΕ το Σά06ατο, ή πιό 'μορφη 

μέρα τfις έρyαηάς, τοΟ δοολευτή. Καi σήμε-
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Ρ~ στο μαyο:ζi η δοuλειό: εfv' εύκολότερη 
σαν -πούν' σχεδΟν άποτελειωμένη· δέ~ 
fχοuνε παρΟ: νc1ι 6άψοuv τοuς τροχούς. 

Ζύμωσε μ!: λάδι καΙ μf: ζ ί γ κ ο {254) 
ό Κύπρος το σ τ 6 κ κ ο ( 255) καΙ 6αρθfι
καv το σ τ ο κ κ α δ 6 ρ ο vrx στοκκά
ροuνε τ]ς τpύ11Ές, κα1 τΟ: μικροβαθοuλ<~ματα 

τοϋ τpοχοΟ. Ό ΤεΟκρος, ποο κατέ6ηκε vω

pJς σ-το .μαγαζl, δ:ρπαξε και 'κεlvος εvα στοκ

καδόρο καΙ δάρθηκε νό:: γιομίζει τ1ς Ο'χισμά-· 

δες τοv τροχοί). Ό πα-τέρας τbv ένθ'αρρύνει 

στούτη -τήν &διάκ.οπη πρωτοβουλία -roo .. 
Ή μπογιά, γαλάζια, fρχεται ό:π' τδ έρ

yοστάσιο ΠOVV λίγο εςω άπο τοvς Τρούλ

λοuς, ilνα χωριο στήν έπαρχiα της Λάρνακας, 

- Κάποτες 6άφοuμε καi μf.: ικαφt μπο

ΎΙ<Χ τ, ό:μάξια, λέει δ Σα66ής. Μα δ Κύ

προς iiχει προδιάθεση σ-rό γαλάζιο, ίσως ΎΙα 

το γλυκό χρωματισμό του. ν Ι σως γιατί κολα

κείιει τήν έθνική φιλοτιμία μας, θuμίζοll'!άς 

μας τα εθνικά μας σύμ6ολα. 

-- Κυρίως Cα<όμα γιατί το γαλάζιο δένε

ται aξεδιάλυτο: μe -το γαλάζιο τ' οuρανοΟ .μα" 

καΙ τή θάλασσα ποο μάς ζώνει άπολοΟθε, λέε: 
b Τεϋκpος. Κι δ πατέρας δtν μποροΟσε να 

μήν έκφρά:σει τόν έvθουσιασμό τοο. 

-- Σf.: χαίρομω, pt ΤεΟκpο, ποu 'Πp&ro~ 
τ . .,. 

ε σαι στο σκολει.ό, στήν καi πρ&ηος 

ε!ς τήv Χάρμα εΤσαι στο στοκκάρι

ομα καi πρ(;Ίτος στο 'Π.pιόvι ! 
Τώρα ποv ή δοuλιa ό:ποτελειώθηκε καΙ 

ξέμεινε -το βάψιμο, ό Σο:66ής, παλιος καλος 

χορεuτrις καΙ μοvσικος - στο μαντολίνο εΤ

vαι ξώπρωτος το μ-αντολίνο τοu εiv' καμω

μένο ό:πο τον περίφημο σ' δλη τήν Κύπρο 

μέσα Εύαγγελίδη, -- δάρθηκε νά -τραγουδά 

τό 'να μετό: το aλλο ·rά σουξέ τi)ς έποχfjς: 

Είς τοu Φαλήρου κάτω κεΊ -τήν ό:μμοuδιό:, 

τi'jv εΤδε 'κεlνοι:; νό:: χοpει)ει μιό: 6ραδuά 

στήv ταραντέλα 

καΙ τσΟ 'ρθε ·rρέλλα 

καi σε. μιό: ωρα τfjς χαρίζει η1 ζωή. 

Κι εότuχισμέvη 

κοντά τοv μένει .... 
Ώ! tγω γιΟ: πάντα θά σ' Cα<ολόνθω. 

'Όλα τό: έλa:φρολαϊκα 'Παίρνουν τή σειρά 

τους: 

"Εvα μεγάλο Σά6·6ατο το 6ράου, 

συνάντησα μιό: νέα στο σκοτάδι. 
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ΕΤχε το κεράκΙ σβησμένο 

έφόσοv το δικό μου ήταν άvαμμέvό. 

--wΕχετε λ(;θος μεγάλο, δεσποσύνη, 

είμαι 'νας νέος γεμάτος καλωσύvη. 

Βαλέvτσια, 

ση1v καρδιά μου θa σοΟ χτίσω 

παλατάκι ονειρευτό ... 
Ώ έλα μεμέ, γλυκιά μου έρωμένη, 

να ζοίlμε σrχν πουλάκια στή φωλιά μας 

va μάς περνά ή tJpα ή μαγεμένΙ) 
να σκιέται ΚΙ ή ψωλιa aπ' τa ψιλιά μας. 

Κι uστερα ό .μάστρος κι δλοι μαζί το 

ρίχνουν στα τραγούδια τοϋ μετώπου, τrou 

σvγκ1νοΟν καt πιάνουν δλο τΟ σψuyμό τftς 

έτrοχfiς. 

Βάζ' ό ΝτοΙΥrσε τij στολή τοu 

μ' δλα τα φτερa 

τήν 'Ελλάδα πάει va πάρει 
6ρf: το φουκαρά ... 
Σ τΙς δέκα στέλνει 6 μάστρος τον Κοιλιά

ρη σπίτι. 'Η Εlιανθ[α, ή γενα[κα τοΟ μά

στρου, ζt)μωσε, σαv ΠoUV το στερνο το Σά6--

6ατο πpiv άπο τΟ: Χριστοίιγενvα, -- τΟ: 

Γ έ ν ν α, δπως λέV'Ε -- σ τ α υ ρ ο κ ο ύ λ

λ ο u ρ α y ε ν ν ό π ι τ τ ε ς καi 6 α
σ I λ ό π ι τ τ ε ς. Μιά φ ο υ ρ \1 I α ε'!

vαι yιa το μαγαζί Ι<αi τΟ: τσιοιιράκκια του. 

Κουβάλησε μέσ' τήν κοφίνα, rrou ττΊv itρρι

ξε στον &ψο 6 Κοιλιάρης, ολη ;ή φοuρvιά: 

κα1 τήvε πέζεφε στο μαγαζί. 

Πi]ρε ό Σαδβής καΙ μοίρασε σε δλα τa 

τσιοιιράκκια τά κοuλούpια καί τά σταuρο

κούλλοuρα, τΙς 6ασιλ6πιττες, τΙς γεννόπιτ·· 

τες. 

Ό Χασάνης κι δ Γιοι<άϊ κι δ Τζιαμαλης 

ε:vχήθηκαν στο μάστpο κα1 στοuς mιvαδέλ

φοuς τους: 

-- ΚαλΟv πάσχα vό: φτάσετε. 

- Κι ό μάστρος μέ τό: τσ,οupάκια ·rό: 

Ρωμιό: ό:ντευχήθηκαv. 

-· ΚαλΟ μπαϊράμι vό: 'χετε. 

Καί σκολvάvε 6;-rr' τΙς δώδεκα, εiδικeχ τοίίτο 
το Σά66ατο. 'Η δοuλιά τοvς, lξάλλοu, προ

χώρησε μΕ γρηγοράδα πρωτοφανέρωτη. Τό 

πρiiιτο χέρι τfίς μτrοyι&ς καΙ στοuς τροχοvς 

καΙ πa στ' aμό:ξια τέ'λειωσε - το δεύτερο 

καΙ τό στερνό τό χέρι, θa τό 6άλοvv τή Δευ-
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τέρα καΙ τήν Τρίτη θα παpαδοθοCιvι: καΙ 

τά τέσσερα κάρα. 

ΤελευταΊος φεύγει καi δ Χαο·άνηι; πού ξα
ναποχαιρετά το μάστρο. 

Καλοv πάσχωι νά φτάσατε μάστρε 

I σ σ ι αλά Χ· 

- ΚαλΟ μπαϊράμι, Χασάvη. 

Το βράδυ δ Σα66ήc; πf\yε va ξυpιστε'i στο 
κουρεΊο του - στο κουρείο τοΟ ΓΊάyκοv τοG 

Κολιοu, - ΠΟUΥ κάτω aπ' το μεγάλο πλά

τανο τοG ΣαραyιοCι, δίπλα στον ποτα.μο τοu 

Παλαικί,'τpοv, πού διακλαδίζεται μέσα στή 

δροσιa καi το πράσινο. Σ τό καφενεΊο μέσα 

καθόταν ό Μιράvας κα1 6 Κυρι.άκος τοίί Πα

πα ό:rr' τό Τραχr;)νι &π' ;ή yεvι& <WV Σκλά· 

οω·v. Ό Σα6βής καλησπέρησε, χαιρέτησε κα1 

6yfίκε, δίνονται:; πόδι στήv όργή. 

Στράφηκε 6 Μφάνας, σαν εΤδε το Σα66fι 
v& φεύγει, καΙ λέει στο Κυριάκο, ποu κατέ

χει τήν τούρκικη σό:v τή δική τοu γλώσσα. 

·- Ρε Κυριάκο, σό:ν κάποιος ε τ Υ α I 

& δ ρ ω π ο ς, μπορεϊ έμε'i'ς νa ποΟμε πως 

δiv εΤναι; Κι οταν κάποιος ε Τ ν α ι μ ά

σ τ ρ ο ς, μποροvμε va ποvμε πως δέν εΤ
ναι; 

Μι&ς ομως κι 6;-rrάvτηοη δέv πfιρε, ξανά

βαλε στον Κυριάκο τ1ς έρώτησες. 

Κι δ Κυριάκος τrοi:ι δεν τ6 'πιο:σε σό:ν ποΟ 

τδ πήγο:ιv<; το πράμα δ Μφάvας, δf:v άντε

ξε καΙ ρώτησε. 

·-· η Θ>f:ς v&. πε'iς μ' αlιτa τΟ: λόγια ποί:ι 

μοιάζουνε 'πόψε μi': παραβολές, Μιράvα; Έ

ξήγησέ μου! 

-- Νά, ό μάστpε Σα66ής κ ι ά δ p ω
π ο ι:; ε 1 v' κ α J μ 6: σ τ ρ ο ς. Προ

χτες τον €6pισα στο μαγαζί τοιι μέσα καi 

δέv μοΟ 'πε μιά λέξη. Κι ήταν το φταίξιμο 

δικό μου, το λάθος ολο έμένανε οαροΟσε. 

Μπpά6ο στδv O:δpc.mo· εΤvαι τbν πρωτο ά

δ ρ ω π ο πoi'J συναν-τάω στή ζωή μοu ... 

* * * 

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΑΥΛΟΥ, δ cφχιμαντρί

της τijς άρχιεπισκοπ·f\ς μίλησε μετa τή λει

τουργία στήv έκκλησιά τής 'Αyιάς Μαρίνας, 

παρέξω &-π' τήv έκκλησιά, καλώντας το λαδ 

νό: συνεισφέρει ολόψυχα στδv k'pαvo yιex το 

στρατό .μας ποu ό:yωvιζόταv ένάντια στο φα

σισμό. Πιο πρίν στ1ς έκκλησιες δια6άστηκε 
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έγκύκλια τής έπι·τροπής τfjς κωμόπολης, πού 

'yραψε ό δάσκαλος δ Χρi)στος. 

σι κ ά τ ω έ v ο ρ i ε ς γιομίζουν ά

σφυκτικά τοuς χώρους τrοίι 'yινε ή ομιλία κι 

δ ένθουσιασμός τοϋ λαοΟ μας φcτάνει σ' ι. 

ξάρσεις πρωτοφανέρωτες. ΜΕ: εΙσήγηση τfις 

άρχιεπισκοπfjς δ ίfραvος στην κωμόπολη δια·· 

φοροποιεϊται. Σήμερα θ' &ρχίσει &π' τήν 'Α

γιά Μαρίνα καΙ θa κρατήσει σ' όλη τήν 

κωμόπολη πάνω ό:πο 'να μήνα. 'Η ό:ρχη θa 

γίνει έτούτη τήν Κυριακή κα1 θa tπεχταθεϊ 

σ<αδιακΟι -·- κάθε Κυριακή καΙ σΕ μιό: ένο

ρία - σε κάθε μιa &π' τiς έξι ένορίεc;, τfjς 

κωμδπολης. Oi κάτοικοί της Θα προειδοτrοι

οϋvταv γιΟ: τον ltpαvo. 

Σ τήν δμιλία τοu, 6 Άρχιμαντρίτης, πoiJ 

ξεσηκ(::.νει τον κόσμο, ζητάει γενναΊες ε!σφο

- για τό στρατό μας. Κι ό λαός μαι:; -
δεμένος &ρρηχτα σε μιό: σημαδιακιΊ ένότη

τα με το στρα-rο ποu 'Πολεμάει πό: στΟ: 6ου·

vά τής ΆλΟαvίας γιΟ: τήv aξιοπρέπεια τοΟ 

ά\!θρώΠΟU ΚΙ έvάνηα στο ψασιστιΚΟ τΟ τέ

ρας π' άνοιγε τ' &πvλωτο το στόμα του έ

vάvτια στόv κόσμο δλο - &νοιyε τα φίιλλα 

τi\ς καρδι&ς του κα1 πρόσφερε ο,τι εΊχε. 

Μά 'σαvε κι οί ποu δf:v έχουν μετρητό:. 

Κα! δίνουν τ1ς άρρα6c~ιες τους οΙ νιες κα! 

6yάζοuνε οί το χρυσο σταυρό τους 

μΕ: '!6: χρυσa φλοuριά καΙ τΟ: χρuσά κωvσταv
τινάτα καΙ τά δίνουν στf\ν έπιτροπή, δπλα va 
γινοΟν γιό: το στρατό. 

-- Πάρ-rε, yιέ μου, τοΟτο το κωνσταντι

νάτο, λέει ή Χατζηπαvαγιω"Ιοu τοϋ Πένταυ

κα' εiv' δι1φο τf\ς σχι.Jρεμέ:νης τής μάνας μου. 

- Νό: καΙ τοvτη τή λίρα τή χpυσfι τfις 

Βιχτώριας, γιέ: μου, λέει ή ΣοφιοΟ τοϋ Σταυ

ρή τοΟ Πιττάκα. 

Ό ΤεΟκpος δεv πιστεvει στ' άφτιά ·rοι.ι· 

τρίδει καΙ τΟ: δu6 του μάτια. 

----,Καλέ, τcuπς δω οί γριοΟλες, ποιJ χτu

ποΟσαv τήv μπακκfραv καi τήv ε ι κ ο σ ά

ρ α ν(256), μό: καΙ τή δ ε κ ά ρ α(257) 

'κόμσ πιλέ μοv, μΕ το δίκαννο, πwς τι'J: δίvovv 

τώρα τό: χρuσαφιι<(\: τους έτσι πρόθυμα; 

Μό: κείνη τή σηγμη πλησιάζει τήν έπι

τροπη !'να δεκαπεντάχρονο, πάφτωχο κορί

τσι· είv' ή Μαρία τοu Πίροκκα. Βγάζει τό: 

195 

σκουλαρίκια της μπροστό: στον κόσμον δλο 

καi τΟ: δίνει στήν ι1:πιτροπή, 

- Πάρτε τα γιά τήv πατρίδα, π' άγωνί

ζεται va ζήσει. 

Όλονwv 6οι.ιρκώvοuvε τΟ: μάτια. Ό κόσμος 

χειροκροτεl τή μιιφή Μαρία, ποιJ Crπo σvστο

;..η τρέχει καi χάνεται &π' τό πλi')θος. 

* .. * 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ φτάνει σε λίγο στο Σαρά

yιο. Ό κόσμος κα1 στa τέσσερα καφενεΊα 

τijς πλατέας ξεσηκώνεται. 'Ανοίγει τήν καρ

διά του 1{0:1 προσφέρει. 
Ή Φατμέ, ή γνναίκα τοΟ λοχία τοΟ Χα

τζηττεφίκκη, πατέρα τοu Γιοκά'i, τσιοvρακ

κιοu τοι'J Σα66ή -- μόνη τούρκικη ο1κοyέvεια 

στiiν κωμάπολη - παίρνει aπό το χέρι τον 

&ντρα της κα1 κατεβαίνουν στήν πλατέα. ~Α

νοιξε δ Χατζηττεφlκκης τό 1τοpτοφ6λι τοv καΙ 

δίνει το μιστό του μι&ς 6δομc'(δαι:;. 

Κείνη άκρι6wς τή στιyμi'ι περνΟ: ό:π' το 

Σαράγιο κα6άλλα στ' fiλογδ της ή περίφημη 

Νίνα, δισεγγόνη τοΟ Χι;ηζητταγίpαyα, πυ.J 

ξέμεινε κα1 ζεϊ μονάχη λίγο πιο κάτω &π' 

τήν Κuθρέα στό τσιφλίκι της, κάτω στό 

ΠετονάζΊν. Κρατάει στό χέρι τό μακρu τσψ

τrοόκι, με τα νύχια της δαμένα κ i \1 \1 ά 

( 258), θεριακλοu τοΟ νcφyιλΕ καΙ τοίΊ κ α ν

ν α ο v p κ ο ίΊ(259), τρα60: τΟ: γκέμια σσ:ν 
ξειφίvει Φατμe &νάμεσα στή σίιvαξη τοv

τη στό Σαράγιο. Φωvάζει τή Φατμέ νa τήν 

κατατοπίσει. Κι ή Νίνα ξε:rrεζεύει aΊΤ' το ά

λογο, τρα6άει ίσα στήv έτrιτpο1τή κα! δίνει 

γιΟ: τοv ε'ρανο 6uo δλόχρuσα μετζiτικα. 

Κι δ Σα66ής παλιος μάστpος τωv άλε

τριιi>ν καΙ των άμαξιιi>v τοΟ τσιφλιιοοΟ κι ά

π6 παλιό: γvωστος ·riiς Νίνας δι':ν κραηέται. 

Βάζει το Ο'ταuρό τοu κα! σιΎσψιθvρίζει. 

·- Πόση άλλαyή, Cιλήθεια, aπό τότες, ποu 

δ itρριχvε το μαντήλι του 

γιά ν& σω&'i δ Πα"Παγιοιίτrας; ΔC:ισε !έτσι ώς 

το μον66οuλοι νδ: μείνουνε, Θεέ μου, 

~Ελληνες ικαi Τοίlρκοι! Ώς τήv ποu θό: 

δouv κι αuτο! τrάνω &π' τήν &δική τους μοί

ρα, λίγο ψηλότερα τον ΜΙΟ ••• 
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Γ"ΝΩΙΙΑΡ.Ι 

1. ιφαμπi, το = λάχανο, έπιστημοvιια) 

όνομασία: κράμβη ή κοινή. 

ωτη η ίστορικό: μαρτυρημένη πληροφο

ρία πως το ιφαμπ! διαδόθηκε στήν Ει:ι~ 

ρώπη ό:πο τήν Κυθρέα .. 
2. μποuκκωμα, το == πρόγευμα, Βλ καi 

μπουκιά. 

3. κηρόμηλο, το = νεράτζι. 
4. λουβό:vα, η = όσπριο. λa:θίιροu. 

όνομασία: λάθυρος 

χα ς. 

.5. μαξοίιλιν, το =. προΊόν, τοuρκη<ο μα

ξοvλ. 

6. Καλαϊτζιής, δ = τοπr.:ιvίίμιο στrιv πε

ριοχή τοίi Φαiνεται πως κά

ποιος παλιος iδιοχτήτης του άσχολε'Ιτο 

καΙ μιl το καλάϊ (τήv έ:rτεξι:ργασία 

του). 

7. κατάβαρες, ο! ::::: 
Β. οξινα, τά = λεμόνια, ό:πο τή λ ξι

v6ς. 

8. νό: πάει το μαξοuλιν πέρα = νό: το:ό:ει 

το προΊον οτο έξωτερικό. 

9. λασάvι, τδ = μικρο φυτriφιο. 
1 Ο. σ'ιεκκέρικες, οί '""' 6:1ro 1·ό 

τούρκικο σΊει.;γ.eρ = ζάχαρης, γλυκύ. 
11 . κάδος, δ ""' κουβάς. 
! 2. σίκλα, η = εΊ'δος κοv6δ:. Άπο το λα

τινικο σίτοuλο:, σίτλα, σίκλα = στροy
γύλος. 

13. ξuλοπαοΟρι:ς, oi = παγωνιές. 
14. η μ ά Υ α (των νερων) yιά τον Κu

θρεώτη καtfορίζι:ται Β.Δ. τfις Κύπρου. 

ΕΤναι ή περιοχή μεταξύ τοu κόλπου τοϋ 

Μόρφου κα1 τοΟ κόλπου τf\ς Χρuσο

χοΟς. Λέγεται μάνα γιατί θεωpείτω πη

γή τής βροχής. Γενικά, πάντως, ο! ό:

έριες μάζες ποu προκαλοΟv τή βροχή 

στήv Κύπρο κιvοΟνται κατά τή διάρ

κεια τοΟ χειμώνα άπο τ& δvτικΟ: στό: 

ό:νατσλικά. 

15. ποιός vό: περάσει δ fvας τον άλλο. 

1 6. χαvούη "" §ενώναι;, μαγαζί. Άπδ το 

ΕΛΕΥΘΕ·ΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

17. τό: -r.σιουράκκια - μικρο] 

νοι έπαyyελματίες. Άπο τήιι τούρκικη 

λέξη τσ'ιράκ. 

18. σπόντες, οί = μικρες 6ελόvες !ταλι-

κη σπόντα. 

19. ττα6άvιν "" όροφή. 

20. ό:θθύμιο, το = θυμητάρι. 
21. χουσμέτην, τCι = συνηθισμένη δοuλειό: 

·rής γυvαiκας στο σπίτι. Άπο η'ιν 

τούρκικη λέξη χισμέτ. 

22. •6οuδάμαξον, το = μετα-

φορικο μέσο μέχpΙ το 1950---55. Βλ 
γενική ό:ναφσρό: στο κεi μεvο. 

23. διπλόκο:ρο, το = συνηθισμένο κuπpι

ακο μεταφορικο μέσο μέχρι το 1950--· 
55. Βλ. γενική ό:ναφορό: στο κείμενο. 

24. κάροv κασΊωτόν, το = συνηθισμένο 

κυπpιακο μεταφοpικi':ι μέσο μέχρι το 

1950--55. Βλ γενική άvαφορό: ση) 

κείμενο. 

25. μον6v άμάξιν, τό "" συvηθισμέΙιο κv

Ύrpιακο μεταφορικο μέ.σο μέχρι το 1950 
--55. Βλ ΎΕVΙΚή 6:vαφορό: στο κείμενο. 

26. ζευγάρια βαρετά, τό: = βαριό: ι'χλέ· 

τρια· 6λ. άvαφορό: γι' αuτό: στο κεί

μενο. 

27. γιΟ: το άλέτρι το έλαφpό 6λ ά:ναφοpό: 

στο κείμενο. 

28. κοvιω = ~ονίζω. 
29. όργανο γιό: άκόνισμα έpγαλείω·v τwv 

ξυλουργwν. Σύνθετη λέξη άπο το λάδιv 

+ ~σvίζω ( άκόvιοv). 
30. ριvίv, το = opyαvo μΕ: το όποΙον ~σ

·vίζσυν<: οΙ ξυλουργοί κ.ά. έπαyγελμα

τίες έpyαλεΊα τοuς. 

31. χαζlρικα, τό: = έτοιμα· άπ6 τήv τούρ

κικη λέξη: χαζίρ. 

32. σοανάς, δ = έρyαλεΊο ξυλουργικό yιά 
το κόψιμο ξύλων. 

33. σ6ανοίιθκια = μικρο! σ6αvάδες. 

34. άλούπα, ή "'" έρyαλεiο, πιό μεγάλο 

άπ' τή σιγάτσα, γιΟ: τό κόψιμο χοv

τρ&>v ξύλων. 

35. σιyάτσα, ή -- ξuλοιJpyικό tpΎαλεϊο, 
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πιο μεγάλο άτr' το σ6ανά, γιό: το 

σχίσιμο f\ κα1 κόψιμο ξύλων. 

36. πριόνια, τα = έρyαλε'Ιο ξuλοσχισηκό, 
1rou συνήθως τό δουλεύουν δυο τεχνί. 

τες. Έvικός: 1rpιόνι, τό. 

37. μέγκενη, η = έργαλείο ξυXoupy&v κα1 
κωμοδρδμων. πάνω στο όποΊο στερεώ

νουν ξύλα η σίδερα. 

38. μερκακά, τό: :::: ξύλα στενόμακρα yιό: 

τήv κατασκευή τοΟ κασΊωτοίί άμα~ 

ξιοΟ. Βλ. κείμενο. 

39. γλύφτης, δ = έρyσλείΌ ξυλουργικό. 

Άπο το γλείφω (μεταφ. έδω -· κατa·· 

τρώγω (το ξύλο)). 

40. τραβέρσες, oi καi τραδέρσα, ή = ξύ-
λινο τμήμα τοΟ Βλ άναφορό; 

στο κείμενο. 

41. στuλλοG-θl<:ια, τά ... στuλάρια -roO κά
ρου. Βλ άναφcρό: στο κείμενο. 

42. κοuπάvι, το = ξύλινο ξuλοuρyικο έργα·· 
λε'iο. 

43. νιάσμαν, τό :::::: οργωμα. 

44. ποάζιν, το = τμήμα τοίi πο6αριο0 τ' 
λετριοίi. 

45. 6οίιλλα η 6οuλλάδα, η ·- όργαvι«ο 
τμίjμα τ' άλετριοv. Βλ. σχετικό; στο 

κείμι:νο καi οημ. 55. 
46. πογuρίζει = "Π'αpακάμπτει. Σύνθηrι 

λέξη άτrο τΙς &πο + γύροι;. 
41. ό = γεωργός. Άπο τήv 

πεpσιιο'J λέξη pεσπέρ, πού «Πολιτογρα

φήθηκε» σ:.rο τήv τουρκική. 

48. al1nv, το = ψεγάδι, κοuσοόριv άτrο το 
τούρκικο ό:Ίπ. Έδω μεταφορικά: έξις, 
συνήθεια. 

49. eα όp<:οφό:ι:ι = θό: καταστε:! &κατάλ

ληλο 'fΙa σπορά. Άπό το ι5ρκοι; (ο! κα

τάλληλες έδσψολοyικtς συνθήκες γιΟ: 

σπορά) I(O:t τό τρώγω. 

50. λατζιές, οΙ "" δασικος 

51. τζ'ιην6στομο, το = ή άπόσταση ΠΟΟ 
προκιίπτει άτr' το α·~οιyμα τοίi ά:vτi-

χειρα το 

52. νοiJρος, άδρωπος η πισινός τ' ι'ι:λε
τριοu, δ """ εΤναι τό μέρος τ' άλετριο(ί 

ττοu crξιοποιεί" δ ζεuyαλάτης yιc';ι νiΧ πι

τ' άλέτρι ί:'τσι ποv με. τήv πίεση 

νΟ: βυθίζεται το ύv! μέσα στό χCJμα 
γιά τ' οργωμα. 
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53. τό: μόρσα τijς 6οvλλαι; καΙ το μαρσά

ρισμα τijς 6ούλλας εΤv' το καθάρισμα 

τi'jς l:ί:ιφιάι; της με πριόνι, στΙς καθο

ρισμένες διαστάσεις γιa να συνται

ριάσει στήν τρύπα τοu τrοδαριοΟ κα1 

να σοφιλιάσει μαζi τοv, 

54. σπάθη, ή · = μέρος τ' άλετριοϋ ποu έ
νώvει το ποδάρι με τή 6οόλλα· άπο το 

σχfiμα της, ποu μοιάζει μέ σπαθί, πi\

ρε καΙ τ' οvομά της. 

55. 6ουλλάδα, ιΊ, fi 6ούλλα = όpγαvικό μέ

ρος τοΟ άλετριοίi, πού δένει το ποδά

ριν μit το άμμάτισμα. Ν!σωι:; άπο το 

λατ. μπούλλα =:: σφραγίδα η το λσ:τ. 

πούλλοvς = 1ταιδί, yόvος, ποuλλί. 
56. άρίδα τοιJς μεσίτες, ή = άρ!δα ξυλοuρ .. 

yική· πήρε το ονομά της άπο βασική 

χρήση της: το τρύπημα τοCι ποδαριοίί 

στό 'Πc:iδάpιv τ' άλετριοΟ 

·57. μεσίτ,ης, δ = μιδ;ς σπιθι::ι:μi\ς πε-

ρίποu, ποu μπαίvει στή μέση τοΟ πο

δαριοΟ - γι' αίιτό καi μεσίτης -
γιa νό: στερι,ώνουνε έπάvω fΌV τΟ: ψ'fε,
pά. 

58. φτερlτες, οί = κωμοδρομ1-

σιμα καρφιά, ποv μ' αύτά κcφφώvοιιν 

τό: φτερά -- γι' αίιτό Ι<αl φτερίτες -
τ' άληριοΟ. 

59. = κρvι::Jνω, p!yoς. 

60. φuλλακούθκια, τΟ: φτελιές &τrο ξvλσ: 

που 6γαίνοuν στο καθάρισμα μέ τή 

σκεπαρνιά iΊ το σκεπάρνι. 

61. ποροuκανίθκια, τά = ξόλιvες «κορδέλ

«Κοχλιοειδε'iς» -ποu 6yαivouv άτrό 

το ρουκάvισμα τοΟ ξίιλοιι. 

62. κάρτο, το καΙ κάρτος, δ "" τέταρτο. 

Λατινικό: κουάvτρο = τετραγωνίζω. 

"Ομως ή λέξη πρέπει va προέρχεται 
άπο το !ταλικο κοuάρτο = το ένα τέ

ταρτο. 

63. φοuvτάνα, η = ή βρύση. Άπδ το λα
ηvικό κα1 το i-rα:λι~<ο φοvτάvα = πη·· 
γή, 6ρvση, κρfίνη. 

64. καλλίκιν, το (κuπρ. καλλfτζΊν, το) = 
nέταλο. 'Ε'δώ μεταφορικό: σημαίνει τό 

μετάλλιο, το σf;μα τοϋ μοvχτάρη., τοΟ 

ποu σ' δpισμένες περιπτώ

σεις άτrέv,εψε - σέ σχfιμα μεγαλύ

τερο τοϋ κανονικοϋ σήματος τοϋ κοινο-
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τάρχη - ό κυβερνήτης τοϋ νησιοϋ γιΟ: 

έξαιρετικες ύπηρεσίες ποο ό κοιvοτάρ

χης πρόσφερε στή διοίκηση. τέτοια με

τάλλια - ποι) ό λαος είρωνικa τΟ: ε

λεγε καλλίκι~ - εΤχε ό Χατζηευτύχι
ος (ίιστερότερα δουλευτής «έπταδι

κός»), δ μουχτάρης τοϋ ΠεδουλiΧ καi 

πολλοi τουρκοκύπριοι μουχτάρηδες. Ή 

λέξη άπο το λατινικο καλίγα, καλλίκιν, 

καλλίτζ'ιν. 

65. πινιά, ή = fνα ποτήρι. ·eλα νa πιεί'ς 
μιaν πινιάν = ·eλα να πιεί'ς εvα πο

τήρι. Άπο τό πίνω. Καi πινιαούδα 

~ικρο πήλινο μαγειρικο σκεϋος. 
66. μισταρκός, δ = μισθαργός. Άπο το 

μισθδς + έργον. 'Εργαζόταν «tπi μι

σθij)». Μισταρκος έπίσης λεγόταν χα

μηλό ξύλινο όργανο ποι) χρησίμευε γιΟ: 

ύπο6οήθηση τοϋ χωρικοί) στο δγάρσι

μο τών ποδίνων. 

67. κοuδέλλες, οΙ = ot προδατίνες. 
68. νά: γαλέψω = νa άρμέξω, άπο τόγα

λεύω. 

69. φοuρκάλιν, το = σάρωθρο μικρό, χω
ρίς ξιίλινο χέρι. 

70. θεόπελλος, ό = θεό1;ρελλος. 
71. ρόκωλος, δ = ό άvήλικος. Άπο το 

ρέει + κώλος. 
72. χαμνω = έγκαταλείπω, άφήνω. Πργ. 

άχαμνος, δ χωρ1ς δuναμη. 

73. δοσΊτζιή = τό έπάγγελμα τοίί δο

σκοϋ, ή δοσκική. 

74. ριζιμιές, η ριζοϋσες οΙ = μέ ρίζες 

μερικές ποδίνες έΤχαν ρίζες - μικρΟ: 

κομμάτια άπό σίδερο - στήν πατού

να τής ποδίνας γιΟ: να μή γλυστροίίν 

αύτοί ΠοU τJς ψσpοϋσαν t<αί γιa Va μη 
χαλάνε είίκολα. Σ τό τακούνι οΙ ποδί
νες ε:rχαν τό καΛΧiκι, ποι) στερεωνό-

ταν με τiς ρίζες i\ τiς κάρφες f\ πρόκ
κες. 'Επίσης το ριζιμιος - α- όv λέγε
ται γιά τό καλa θεμελιωμένο. 

75. Νίν, τό - το ίινίν. 
76. Ισνάφια, τΟ: = έτrαγγέλματα, καί Ισνά

φιν = τέχvη, συντεχvία. Τουρκικό: 

έανάφ. 

77. καπριολέ, τό = εtδος άμαξας, δίτρο
χης μέ fνα άλογο, ποu ύπijρχε μέχρι 

το 1940. Άπο τό. γαλλικο καπριολέ. 

78. να το διώ = νa το δίνω. 

Ελ:ΕΥΘΕ,ΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

79. μπακκίρα, ή = fνα γρόσι. Ε ί κ ο

σ ά ρ α (άπό τούς είκοσι παράδες 

ποο άξιζε) = μισό γρόσι. Ή δ ε

κ ά ρ α - άπό τούς δέκα παράδες 

τής άξίας της - άντιστοιχοϋσε μέ το 

ΊΑ τοϋ γροσιοίί. Μπακκίρα όνομάστηκε 

άπο τr'ιν τούρκικη λέξη μπακκίρ, ποο 

σημαίνει χαλκός. Καi άpχικa στΟ: πρώ

τα χρόνια τijς άγγλοκρατίας τa κέρμα

τα μικρijς άξίας (γρόσι, εΙκοσάρα, δε

κάρα) ήσαν χάλκινα. 

80. καζουαρίνα, ή = δασικο φυτό. 
81. άθκιές, οΙ = οΙ Ιτιές. 

82. μερσινιές, οί = μυρτιές. Μυρσίνη, μυρ
σινιά, μερσινιά. ΚαΙ ό καρπός: μερ

σινόκοκκα, τά. 

83. πουκοuππίζω = άνο:ποδογυρίζω, άπο
'Κοuππίζω. 

84. 'ξινάριν, τό ή ά:ξίν.η. 

85. πατήκωσε = 'Αόριστος τοϋ ρήματος 
πατηκώννω = πατω καλa (έδω το y.ώ
μα), ώσότου να στεριωθεί. 

86. δρουντέλλα, ή = μέρος άvαπόσπαστο 
τοϋ άμαξιοϋ. Βλ. καΙ κείμενο. 

87. άμμάτισμαν, το = μέρος δασικό τ' ά
λετριοϋ. Βλ. καi κείμενο. 

88. δολίκιν, τό (κυπρ.: δολίτζΊν, τό) = 
ξύλο κυλινδρωτό, μακρύ, 4-5 μέτρα, 
ποu ιάντιστηρίζει τή στέγη. 'Από τή 

γαλλική: δολίζ. 

89. ζάρκα, τά = οΙ ρόζοι τοϋ ξύλου. 

90. σπίρτον, το = το οίνάπνευμα. Σήμε
ρα ή ίδια λέξη χρησιμοποιεί'ται για τα 

σπίρτα (πυρεϊα). ΣτΟ: 1940 τό σπίρ
το (πυρείΌν) λεγόταν σπίριτον, τό. 

91. νουροφκιαρκιές = ούpές (ξvλινες) των 

φτυαριών. νΕχοuν μήκος 1 Υ2 περίπου 
μέτρο. 

92. κορωνίδι, το = όργανο τ' άλετριοϋ, 
ποu μπαίνει πάνω στο άμμάτισμα. 

'Επειδή μοιάζει με τήν κορώνα - κά
θεται καί τό κορωνίδι στήν άκρη τού 

άμματίσματος, όπως στήν άκρη τοCι 

κλαδιοϋ κάθεται κι ή κορώνα - πijρε 

καi τό δνομά του. Δένει τό άλfrρι με 

τό ζυγό μl τή δοήθεια το() λοuρικοιJ. 
93. ποτισκιός, δ == δ έργάτης ποu άνα

λαμδάνει, με πληρωμη φιισικά, να πο

τίσει. 



η σταλαγμαηa 

τοΟ vεpoO. 

95 .. όρτηρΟ: "'' περισσεύει. 
96. χαράϊν, -το '-'" -rou νεροΟ 

στήν Κuθρέα. 

'Ενδεχόμενα άτrο -ro χαρα-

γή, χαράϊ. 

97. τζιαμπροοiι τΙς προάλλες. 

98. λοvροίiνια, τΟ: ::-= λα-rζιέηνα ξι.Jλα, δώ

δεκα Ο:τr' η'ι μιa μεριa καi δώδαω άπ' 

η'Ίv aλλη στήν ιφε66ατιό: τi'μ; καρρέ-r

τας. ΕΤναι μπηγμένα στήν 

τijς καρρέτας. Βλ καi κείμενο. 

99. σανίδωμα, το ::: ι1 τοποθέτηση σαvι-

διωv ση'\ ν κάσ~α Ιοϋ 

τσς. 

100. σκόρσο, το 6ό:ρσς, π\εση. Πρβλ 

τούτη ή κρατεΊ πολλlιν σκόρ-

σον. 

101. ζαβώνω ·- στρεβλώνω1 λυγίζω. Πρδλ. 

Έ.ζό:6ωσεv πού -το βάρος. 

1 02. λοuρικός, δ = εiδικΟ: έπεξεργασμένο 

καΙ εiδικa μπλεγμένο {δπως το παλιό, 

μεγάλο γuναικείΌ «6ροuλλίν>>} δέρμα 

'\SοδιοCι γι& το δέσιμο τοv άλετριοu ηι 

καi τfiς ι<αρpέΗας μf: το ζυγό. 'Η λf.

ξη κcπό: τον Χατζηωάνvου μπορεl v& 
προέρχεται ιΊπο ·rή λέξη λουρί, ποιι εΤ

vαι το λατιvικο λόροuμ. 

103. καταλuέται ,= τρώγεται, καταστρέφε

ταΙ, φθεiρεται (ρ. καταλύω). 

1 04. εlδΕ ""' δ;αφορεηκό:, σ' ΊϊΊψί-

πτωση, άπό τiς λέξεις εί + δ€:. Κάποτε 
λέγεται κα1 εΙδεμή, ποlι έκφρό:ζει κα

λύτερα τήν aρv·ηση. 

105--111.: ξυλοvργικΟ: έργαλεί'α, πού δ ρό·· 
λος τους σε γενικες yραμμ<'ς άναφέ

ρε<αι στο κείμενο. 

112. πpοπάλλοuκοv, το ~ ξvλινο, στρογ

γUλο συμπλήρωμα τοΟ άξοvιοΩ τής 

καρpέηο:ς μπαίνει στήν '1'pύπα τ' ά

ξονiΟCι τfις καpρέττας, δένεται μί': το 

λοuρικ6 καi το ζυγό, τrρσ«ειμέvου viX 
σvρθε'! ή καρpέττα μi: τa 5όδια. Άπο 

τ1ς λ προ ( = μπροστά) καΙ παλ

λοίικι. 

113. ζέ5λες, οί μέρος τοu ζuyou. τέσ-

σερα λεπτό: -- δuό σ€: κάθε βόδι, σίi: 

κάθε πλευρά ·rou ζvyou -- ξύλινα κομ-
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μάτια ποu μοιάζουν μ€: τόξα κcxi ποu 

δένον;αι στο κάτω μέρος τοΟ λαψοϋ 

τοίί 6οδιοu μf: είδικη τρισ'ιaν ( "'' τρι~ 

χιά), τα Αεyόμεvα <,<:.'UΛICψiJ:f!μU 

114. κανε! == φτάνει, όφκετά, !κανε!. ΠρΙSλ. 
Κανεί πιόv τζι' έφας μας πού 

γλώ·σσαv! 

115. Ύλεπίζει = 
Ύλεπίζω. 

116. χαpαγιό:δες, ο! ορισμένα, 'Πλακό-
στρωτα, όριζόvτια, καλ& «ψαδιασμέ-

να» όρθοyιi!vια μέρη, στΟ: όποΙα τό νε

ρο η'Ίς Κυβρέαι;, -ro χαρό:ι, ιlποδιαι-

δuο -·- οχι Τσα - μέ 
( = καλά θεμε-

117. δισιές, οΙ = δεσΊές, άπο το ρ. δένω. 

τή διεύθυνση (το ροuν) 

1ΌU νεροίι ςηο αίιλό:κι. Oi δισ'ιΕ:ς πιά-

νονταν δασικό: μt καi χωμα. 

Κάποτε ήσαν κα1 η σιδερένιες. 

'Αργότερα, σάν t'yιvo:v τό: τσιμεν'fά-

6λακα, ltyιvαν δλες σιδερένιες (πλάκα 

σιδερένια). 

118. έσασε = Πρδλ. 

Πάv) νa σάσω το στpατοίίpι ( == το 

σαμάρι). 

119. Κκοvρής τοπων(ψιο τfις Κvβρέας. 

Πήρε το οvομά τον άπο το μικρΟ κλi]

ρο τ(\ς περωχijς. Κκοvρ!ν στήν κυπρι-

ακή σημαίνει λίγο. 

120. άξιv-rήλιστο, τό "'" το .:CVεξάντλητο 

(α + έξαvτλω), το ό:τέλειω"!'ο. 

121. 6ι:pεσιέδια, .,.α = τa χρέη. Βερεσι/: ""' 

122. 

χρέος, πίστωση. 'Από τήv τοuρκικfι 

δεpεσ'iέ. 

μοuδέλλιν, το = όργανικο 
τρικό, το θεμελtαι<ο ·~~ 

τοΟ άμαξtοίι 

τας κλπ.) η τοϋ καπριολέ. 

του δλ. κεfμενο. 

·- 1·6 κεν-

μέρος '10V 

f\ καρρέτ
Γιι:Χ τήν κα-

Ί 23. yιατράκκας. δ = δ για-

τρός. Έδω εΙδικό: γιατράκκας λεγό·ταν 

δ μ. γιατρός Γεώργιος Κuρtακοϋ, για

τΙ πijγε κα1 σποόδασε γιατρος μεσή

λικας. 

124. ·rέμπλος, το καί τέμπλα, τά = τΟ: ε!
κοvοστάσια. Άπο το λατινι-κο τέμ

πλοuμ, 
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! 25 - 135: ξυλουργικa έρyαλεΊα ποu περι

γράφονται άδρι:Χ στο κείμενο. 

136. πάyκαλλος η μπάyκαλλος, η μάyκαλ

λος καJ σπλίyκαρτος, δ = tπιστημο
νική όνομασία: Ήρύγy10v. Κοινή όvο

μασία: yαλανόχορτο i:ί μοο·χάγκαθο. 

Φυτρώvουν ιχπο μόνα τους τέσσερα εί

δη. ΕΤvαι ζιζάνια ενοχλητικά γιΟι τοlις 

γεωργούς, άλλa οΙ τpυφεροi δλαστοί 

του γίνονται εuyεuστα όpεχτικά, όψο() 

μποGν στο ξύδι καΙ καθαριστοΟν 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 
142. 

άκρες άτr' τα άyκάθια. 

πλυμασμέvα, τά = καλίΊι ποτισμένα, 

μεταφ. πλημμυρισμένα. Λέγεται 

wερίπτωση πού έvα χωράφι <<πίνει» 

( = ποτίζεται} οχι μΕ λα,κάvες, μ.a μΕ 

τrλάκα (δλο το μfjκος καΙ τό 

πλάτος τοΟ χωραφιοCι). ΤΟ: χωρίσμσ

τα τroi) καμιό: φορό: κάvouv yιa το πλu

μαντο πότισμα λέγονται μ α ρ 6: γ-

Υ ι α, τΟ: καΙ μαράγ-yιν, τό. 

πιτσικλιάvτροι, οί κα1 πιτcηκλιάvτρος 

ό ::::: φυτό μικρο ποlι φυτpώvει μόνο 

τοu. Τρώγεται κι εΤν' είίγεuστο. 

χοι; yκελην1ζ = κολv.1σοpiσατε. Γvω

στος τούρκικος χαιρετισμός. 

μπούyιοuροuμ = κοπιάστε. Γνωστή 

τούρκικη φράση. 

σιω:μπίλιv, τό == εΤδος παιγνιοχό:ρτοu. 

τa = κα1 λ!ζοv, το= 

λουκούμι, άνάλοyο με το Σuριαvο λοu

κοvμι. 'Απο Σύρο η τοίi λου
κοuμιοίi έγινε γνωστή κα! στήv Κόπρο. 

Γι' αότο κα1 στήν Κύπρο, παρόλο ποu 

κατασκευάζονταν tτrιτόπια, λέγονταν 

καΙ συριανά, σ' δρισμένα χωριά. (Ό 

Χρ. Λoyy'i'voς μοΟ άνάφεpε πως πρΙν 

άπ-6 40 χρόνια τό: λlζα λέγονταν σu

ριανό: στήv Πvλα, στο Τσέρι, Λα~ι<α

τάμια κα1 ev\λoO). 

143. ότrοίιp, όγλοίιμ = κάτσε, ·παιδί μου. 

rvωση'j τοvρκικη φράση. 

144. επίρρημα = άλό:vθαστα, 
γα. Ή λ. ·εΤva:ι ή τουρκΙκή φαρσΤ 

περσική γλώσσα. 01 Τοίiρκοι μάθαι

ναν μετό. τήν τουρκική ·καΙ τήv ό:ραΌι

κή. ΥΕτσι οποιος μάθαινε καΙ τήv περ

σική «φαρσί» έθεωρε"iτο έyγράμμαως. 

145. κοuτσοδούλια, τά = μικροδοuλιέ.ς. 

ΕΛΕΥΘΕιΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

146. σικλέττιv, το καΙ σιyκλέτηv, το = 
η Εvτασrι, το 5άρος, η ,ο:yωνία, ή 6ια

σίιvη, θλίψη. Άπο τήv τουρκική λέξη 

σικλέτ = 6άρος, ό:κεφιά, θλίψη. Ρij

μα: Σικλεθκιάζομαι = βιάζομαι. 

147. &δρωπος, vοορας η πισιvόr;, ό = μέ

ρος τ' .αλετριοu, στερεωμένο στο πο

δάριv, Βλ. σχετική άναφοpα στό κεί

μενο. 

148. νοΟpος, δ = 6λ. καi άδpωπος. 

149. σιττίνα = σκόρσο, οiα. 
150. va 'ποσπάσει = va yλuτώσει, να 6οη

θήσει, v' mτοσπάσει. 
15 J • ό:λού6ητες, οΙ = oi ό:μάζωχτες. Λοu6ω 

= μαζεύω. 

152. σαρζάνες, οΙ = πpώϊμες, μισοψημένες 

ελιές, τrou πέφτοι;ν άπό μόνες τοuς άτr' 

τΙς έλιitς άπο κάποια άρρώστεια καΙ 

-πού άλατiζοvται η τ1ς 6yάζουν λάδι. 

Εfvαι εϋyεuστεc;. 

153. τεμόνια, τόι = τά τιμόνια· τό μπρο
σηνο μέρος τοΟ κάρου, η τfις καρρέτ

τας, πού πάνω του ζεύyνοuvε το ζωο 

η τό: ζi:>α yιa va σvροuν τό κάρο. 'Α
πδ τό iταλικο τ!ΜΟΝΕ, τψόvι. 

154. τρέσον, το = ξύλινο μέρος τοΟ κά

ρου, χοντρό ίσαμε το ξύλο τfjς τσάπ

πας. Περνιέται ό:πδ δuο σιδερένιες θη

λιές, ποlι ορίσκονται τa τιμόνια. Χρη

σψεύε.ι στο \ι& κρατδ: δpιζόνηα (!σια 

καΙ τήv κάσα τοΟ κάροu καί 

νδ: 6οηθ& vά μή γέpvει προς τi'χ πίσω· 

μόλις ό:φεθι;:\ το τpέσον ό:πο τή θέση 

τοu, το κάpοv γέρνει προς τα πίσω 

γιΟ: νό άδειάσει το άμάξι το φορτίο 

τοu. 

155. μαyλοίιτζιv, τό = ξύλινη δάση (δο

κός) ποu πάvω της στεριώνεται τ' ά

ξδvι, τού κό:ροu η τijς καρρέττας, 

τη 6οή6εια ό:πδ δυο δήμμα· 

τα ( =θηλιές δλ. ση μ. 153), καΙ &:
πο τέσσερις βίδες. 

1 56. νιάστρα, ή = το μέρος τοΟ ποδαριοϋ, 
ποu πάνω του έψαρμόζεταt το ύvί. 

157. vίv, τό "" vvίv. Βλ. κα1 σημ. 74. Πρδλ 
τοι)ς γνωστούς στίχους τοίi Βασίλη 

Μιχαηλίδη: 

Το vlν ό:ντav vO: ,ηγ yήv 

τρώει τy γrf! θαρκέται. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ma πάντα τζιεΊνον τρώι:ται 

τζαί τζιεΊνοv καταλυέται. 

158 - 159. κι;vτρον- ψαpόv το = δλ. άνα

φορ<. στο κείμενο. 

160. φέττες, οί = κομμάτια. Πρδλ φέρμοu 
μιΟ:ν φέτταν ψοuμίν. Άπο το Ιταλικο 

φέττα = κομμάτι. 
161. όφτοv, το ""' ψητό ατή φωτιά, σ-τό: κάρ

βουνα κλπ. 'Αρχαία λ. όπτον. 

Ί 62. στερκόν, το = εΤδος κυπριακοΟ ιφα

σιοΟ· άγλvκο, ξινό. «Ξηρός οΤνος~. 

J 63. ξώπασκα, έπίρpημα "" μετά το πά

σχαν (Ιtξω + πάσχα}. 
164:πισιvός, δ = ολ. άδρωπος καJ ι•οΟρος 

καθώς κα1 uποσημ. 147 + j 48. 
165. λατζιά, ή - έτrιστημονική όνομασία: 

ΔρΟς ή κληδρόφuλλος. Γκόλν-rεν Σάϊ

πρους δουκ. «οiκογένεια κυπελλοφό

ρων». 'Ελάτη, το έ:λaτο. θάμνος πού 

άφθοvεΊ στiς δυτικές περιοχές. Το 

σκληρό -rου ξίιλο χρησιμοπο.ιεlται γιά 

-rό: ξύλινα ό:λέτρια καi γιό: άλλα άν

τικείμενα. ΕΤvαι έπίσης καλο γιά κα

ψόξvλο καi κάρβουνα. 

166. σ'ιερόσΊν, το = μέρος τ' ό:δρώτrοu τ' 

ό:λετριοv, ποu το χουφτώνει (το κρα

-τ& σav χέ.ρι = σΊερόσΊν) δ ζευγάς. 

Σ το σ'ιερόσ'ιv ε Τ ναι τυλιγμένο το σχοι

νi ποίι 'ναι δεμένα τά δόδια. Μετό: το 

τέλος τf\c; αύλο:κιάς τραβάει τ' άλέτρι 

δ ζεuyό:ς μέ τα ο·χοινιά ποuν δεμένα 

στο tvω τα δόδια άpοτρι

οΟν άκ6μα. ~Αν σταματήσει 1"0 άρό

τpισμα, δi'tν 6γα!νει τ' άλέτρι &π' τι) 

yi)ς γιατί γιομίζει χ&μσ: καi 6αρεϊ. 

Π: περίπτωση ποu θό: τραβηχτεΊ &τι' 

το γεωργο δίαια τ' άλέτρι κι έvr::J θό: 

'χει η ό:ροτρίαση, ι'Jπ(φ

χει κίνδυνος νa κοπεί' τό σΊερόσ'ηι. 

167. σΊέριν, το = χέριv. 

168. τζιαμοvζα, ή = ή άγελάδα. 
169. δαμάλια, τα ;;:.: τa μικpa 6όδια. 

170. 
171. 

-τσοΟρες, ο! = oi κατσίκες. 

φαρράς, δ = κριθάρι πού βρίσκεται 

στο yαλάκτωμά του, προτοΟ βγάλει 

στάχυ. Δίδεται σΟ:ν τροφή στό: ζ&α. 

Άγελάδια, πρόοατα κλπ. ~!σως ήχο

ποιημένη λέξη, &πο τον ποi:ι 

κάνει το χόρτο σι:Χv κοοεται. 

2.01 

172. εσσω, έπίρρημα = μέσα στο σπίτι. 
173. καμάρα, ή = πέτρινο, ποu μοιάζει μέ 

τόξο, avηστήριγμ.α μιCις μεγάλης αί

θουσας. 

174. μαuρόκοκκος, δ : έπιστημοvιικfι όνομα

σία: Μελ&νθιον τό 

175. σικοuέστpα, τa = &ημόσιοι πλειστη
ριασμοί ά"ypοτικf\ς η ό:στιι<i}ς Ιδιοχτη

σίας, >Καταναγκαστική πc::ιληση. Άπο 

υijv Ιταλική λέξη σικοuέστpο = κατά
σχεση, καταναγκαστική πώληση. 

176. μεταπράτες, ο! == οί μεταπωλητές. 

177. σόρτα, ή = η μοίρα. 'Ατrο τήν Ιταλι

κή λέξη σδρτα = τίι'Χ)η, μοίρα. 

J 78. ρέντες, οΙ = λαχανόκηποι. Ο! φθαρ

τοκαλλιέρyειες: ντομάτες, κραμδιά, 

σέλινα, κόλιαν6ρος, μπάμιες, μελιντζά

νες, τrιτrεριί'tς κλπ. 'Απ ο το γ αλλ\ κο 

ρέντα. 

! 79. ππειv, το = το ιι:απ(ιφο, ή προκατα

δολή. Τοuρκικο: πtι = προκαταδολή. 
180. χαλλοίιμιν, ΤΟ = το γvωστο κυπρια

κό τupi με ώραία γεύση. ulσως Ο:πο 

το γαλλοίιμιν. 

1 81 . λο\ίvτζα, ή = παστό, ι«Χπvιστο χοφι-
ΙΙο πr;fλu εiJγεuστο. 

1 82. χοφομέρι καi κuπρ. σΌιρομέριν, το = 
παστό, καπvιστο χοφιvο κρέας όmο το 

μηρό μερί) τοΟ χοίροιJ. ΧοΊρος 

+ μηρi)ς ( = μερiν)·- χοιρομέρι. 

183. τσαμαpέλλα, η = παστό, ό:λαησμέ

νο, ψιιμένο στον ήλιο κρέας κατσίκας. 

Ση'ιν Κύπρο κάπως ό:Υάλοyο ε!ναι το 

ό: π ό χ τ ι ν. 

1 84. ζαλατίvα, η = πηχτή: φαγητό ποο d:-· 
ποτελε'iται ό:-ιιcο ι<ομμάηα χοιριvο ιφέ

ας - δασικό: ό:πο το κεψάλι -- ποu 

ψήνε:rαι καλa καΙ προσφέρεται σαν 

όρεχηκό. 'Από τή yαλλ. λέξη ζ<.λατίν. 

185. κλέφτιι<ον όφτόν, το = ψητό κρέας χv..'

ρiς λάδι η άλλα ύλικa -- έχτος &-rrό 

άλάτι -- στο φοuρνο. Λέγεται κλέφτι

κο γιατί οΙ 6οσκο1 κλέt6ανε: το η τa 

ό:ρνιά, τα σφάζανε, ό:vοίγανε τρύπα σε 

μιa δχτη, άvαοαv φωτιά, έρριχvαν μέ

σα τΟ κρέας ·κα1 κλείΎαν ηΊv τρύπα 

μf.: λάσπη γιΟ: 11ό- μη φαivl':ται άπ' τή 

μιό: καΙ γιό: va ψηθεΊ καλa τό κρέας. 
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86. τ& η το τσιλλοίiν τό: η το συvοδεu·· 

oov. Πpδλ: τσίλλα ηΊv πιvιάν σου μi:. 

τοΟτον το μεζέν. Τσιλλ&:ι :::: τrιf.:ζω. 

] 8?. μούιγκρα, ή 6ρεχτικ6 π οι) κατα-

σκευάζεται ι'ι:πο λάχανο (κραμπl) καi 

κουvουπίδι. 

188. ματσικόριδα, τα "" εΤδος νάρκισσου. 

1 89. λαλ.έδες, oi = εΊδος ό:νεμώvης, τουλί

πες. 'Επιστημονική όνομασiα: Touλi·· 

πα σύπρια. 

190. κοvνιά, rι = ό:ξίνη. 'Απο τή γαλλικr1 
λέξη κον~έ. 

191. if.v νά σκαμματfσv> νάκκοv = 00: πλ::!vω 

λίγο. 'Λπο τι) σκάμμα ( = σκάφη, τrέ· 

τρινη συνήθως) ποu Θδαζαv τΟ: ρσίίχα 

καi τa πλέναν. Πρβλ. Έκαμά τα τρία 

σκάμματα = τρία πλυσίματα. 

1 92. άλοuσΗ)α, η άλισίοα, η = νφο ό:ποθη
κεuμέvο στο πιθάριν 11 στο ιωvμνί, δ

πως λεγόταν, ΠΟU TOU 1τpόσθεταν στα
χτιά. Σε μια βδομάδα ·ro vεpo προσφε
ρόταν γιό: τrλίίσψο ροίιχων. "Εκαvε ε .. 
τσι μi: τ?) σταχτιό ώρο:iα σαποuνδ:δο:. 

Άπο η'!ν Ιταλική λέξη λισίδα. 

193. πάχος, το = στο κείμενο: uφος .. 
194. φάρδος, το στο κείμενο: πλάτος. 

195. ''"νόσος, ό "-" ξvλοιη:ηικο έρyαλεΊσ. 

Χρησίμευε γιΟ: καθάρισμα τiίς σαvι

δαuλακιάς ι<αi καμμιa φοριχ τοΟ κέν-

-rρου τοV μαγλοvτζισΟ ·η τ·f:Jν σανιδ:ώμ, 

ποlι σαvιδώνανε τ1ς κάσιει.; ·rών ό:μα

ξιωv. Παρ6μοιο έργαλε.Ίο i"ιταν .:.α! τό 

κ ι ν ή σ ι ν, ποu εΤχε λεπτότερη 

yραμμη ποu χάραζ.:. Το κινήσι, σδ:.ν 

πιο τέλειο, ήταν καΙ 6:κρι6ότερο έργα

λεΊο άπ' τc)ν κινόσο Το μαyλοίίτζΊν 

χρειαζόταν άπαραίτητα τό κινι1σιν καi 

το κ1νόσον γ ιό: νό: κατασκεvαστε'i. (ΓιΟ: 

VcX χαpακτο0ν ο\ γραμμitς ΠοU θa 

'μπαινε δ άξονας). 

! 96. πισώβαρον, το - αότο πσtι δαράει, 

ποu γέρνει τrρος τά πίσω. 

197. προοαρον, το =: αι.Jτο τrοι) βαράει, ποu 

γέρνει μπροση:S:. Προ + δαρ&. 
1 98. δήμματα, τδ: - 6λ. ίrrrοσημείωση. 

199. ·τράπαvοv, το = έρyαλε'1ο yιό: ζυλοιφ

yική cφίδα, ποu 

δσύλιωε μf; το χέρι yιa va βγάζει τρύ

πες μξ; περιστροφική ικίvηοη. Πιέζεται 

με τήv κοιλιa -- σπανι&τατα πιέζε-

ται με το χέρι -- και περιστρέφεται 

μι': τi:» δεξ! χέρι τοΟ ποlι 

ιφατf.ι καi περιστρέφει ε!δικο «χέρι» -· 
μσχλο τοίJ τράπαvοu. 

200. λάpιν, το = λεπτο καΙ στροyyυλο ξ{ι

λο ΠΟΙJ δένει TO\J crδpω,ro τ' άλετpιοu 

μi': το ποδάριν. Βλ κείμενο. 

201. π·ερνάριv, το = ή πεpνιa η περvαρκa 

η πεpvάριν (το) στήν κυπριακfι. Το 

πουρνάρι όνομασiα: 

ΔρΟς δ κοκκοφόρος. Θάμνος «άειθαλής», 

ποι'ι φυτρώνει μόνος του σf: διάφορες 

περιοχές. Τό ξίιλο του χρησιμοΉοιεϊ

ται σ" δpισμένες πεpιπτr.JσεΙς στa ξύ

λινα άλέτρια καt yιά 

202. ρότα οι, ο\ = πέτρ-ες σκληρές. ~! σως 

ατισ λ ρόσ'ιο:. 

203. τερτζιέλια, η ypιτζιέλια, τα μιιφοi 

σιδερένιοι κρί•κυι πού τον ιi-

λετράρη στο σπ&θιασμα τ' άλετριοΟ, 

όταν το άλέ-φι βyε'1 πιο ψηλ6 ό:π' -ro 
κανονικό. ΧτuποCιv ..,.η 6ούλλα η το πο

δάρι, ή δοvλλα κάθεται κα1 μπαίνει το 

τεpτζέλλιv, ποv κρατάει στα καvοvικα 

έπίπεδα το ϋψος -r" aλετριοΟ, Το τεp. 

τζέ.λλιν κρα-τιέται στίl Θέση του μ' [
vα <J τ α u ρ i ·vf έν-α σίδερο μικρΟ 

στροyyιιλο ποlι μπαίνει •κάθετα στη 

στrάθrι κι' έπάvω ι'rrro τή δσιJλί\α. 

'Επίσης τερτζιέλια λi:yσv-ιαι καΙ οΙ δυc) 

σιδερένιοι κρίκοι ποu μπαlvοuν στ1ς 

πόρτες γιΟ: va aσφαλίζουν μi: ό:λuσiδα 

καΙ κλειδί το σπίτι. Άτrο τή λέξη κρι

κέλια. 

204. σ'ίντι μ' δλη -τήv ταχύτητα, ό:μέ-· 

σως γρήγορα. Άπο το τουρκικό σ'ίμντι 

:=-c η::φα. 

205. άγοκριαμέvος, 6 = δ μαλλωμένος, δ θυ

μωμένος. 

206. ξιτιμάζ€ται, ρf\μα = 6ρlζεται, Με ξι

ημάζεται ~"' οCiτε ορίζεται. Άπο το 

έξω + τιμή. 'Εξατιμάζεται - ξατψάζε
το:: - ξιτψάζετο:ι. 

207. σάσμαν, το = διόρθωμα, φτιάξιμο 
20Η .. σέvτε, το = μέρος mrοθfιι<ης f1 δωμα

τίου τrou κόβεται όριζόvτια μi: Όολί

κια η ϊσά1τπ,ες ---~ ποU κpατιοUνται 

μ.Ε μια δοχr) --·-- κα1 σανtδ(:)νετα~. Μπα~·~ 

νει ό:πάvω 1l γεωργική παραγωyrj (πρι
θό:ρι, ρό6ι, στάρι, φαβ.έττα, 6ίκοc; 

Ι~ 
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~λπ.), η σ-τήv περίπ-τωση μαyαζωΟ. τa 

ό:νηκclμενα ποιi προσφέρον-ται yιa 

μελλοvτι<κή χρήση. Άπο το γαλλ. σέν-· 

τε. 

209. μόλα τr]ηι κούρδων, η ξύλινο μέ-

τpο ποU χρησίμευε για ύπο6οrlθηση 

ΟΤΟ πελέκημα Tl~)V .κούpοων τ(,}y ό;μα

ζic:Jν. Καθόριζε, συγκεκριμένα, το σχi]

μα ΠΟl! Ε'τrpεπε VCt πάρει ή ΚΟ(ψ6α. 

Τ ο μόλα εΊναι ά:πο τήν lταλικη λt.ξη 

μόλε = σχέδιο καl το κούρβα Ο:πο τfι 

λατ. λέξη κοίιρ\3α = καμπύλη. Τό 

κούρβα σημαίνει f.πlσης καi τήν πόρνη. 

2 i Ο. σπιάζω, p. = έπισημαίvω, παρατηρCJ, 
6λέτrω. 'Ίσως ιχπό το yαλλικο έσπιάρ. 

21 I. ό:ίπΙv, το = μειονέκτημα, ΚΟυΩ·ούρι, έ

λό:τrωμα. ΆϊΊrλίς -· έλαττωματικός, 

πρδλ. ο iσ'ει 6;ίπιν τζιαl πουλε!ς ΊΌ. 

Άπο "rήν τουρκικ.η λ 6:γιοvπ: έλάττω

μα σωματικό, &vαπηρία. 

212. μικροτζιαμπαζλiκκια, τα = μικροπα· 

ζαρέματα. 'Λπο τήv τουρκική λέξη 

τζιαμπ6iζ = μεσίτης χτηvεμτrόρων. 

213. τταμάχιν, το = >τλεονεξία, πεΊσμα. Ά·· 
πο τήν τουρκικη λέξη ταμάχ. 

21 4. σκόντο, το = 
λικ-6 σκόντο. 

'Απο το Ιτα· 

215. χαiρλίηκο, το ·- καλορίζικο. 

τήν τούρκικη λέξη χαγιρλ\, ποv πρaερ

χε·ται ώη) τήν έ1τl-σι1ς τούρι<ικ'η λέξη 

χαγiρ = χαlριν ""' προκαπή. 

216. Γεο = κοvΙ<'χκ παλιο καi aκρι5ό. ΠiΊρε 

τήν ονομασία του aπο τα ό:ρχι;ι:ό: ·τών 

άyγλικωv λέξεων 6έρυ οοuλvτ ""' 1roM 
παλιό, ζ Ο ι) Κ. Κ Ι ν, το =: οuζο. 

217. ττεμπίσια, τά ~= παf}αγγελιές,. ύπο-· 

δείξεις. Άπο τήν τούρκικη λέξη. τεv

π!χ = παραγγελιά, σ{..στο:ση καΙ ρίΊ

μα: ττεμπισ'ιάζω = κάμν(.:ι συστά

σεις, παραyγέλλc<ι. 

21 8. δι.Jδεκάριοι (τροχοί), 6λ. κείμενο. 

219. δεκατεσσάρικοι (τροχοί), 6λ. κείμενο. 

220. viΊ. σιδερώσει {·rιχ μουδέλια) = να ι)ά. 
λει (στα μουδέλια) το σίδερο, τ<ς σι-

δερένιες τίς στεφάνες. 

221 . 6ραχιόλες f\ λάμες, οί = σιδερένιες 

στεφάνες ποU μπαίvουν σ'r0 μουδi:λ:, 

μπα(vουv ·rρεϊς 6ραχι6λες (δvr> στή μέ

ση κα1 μιΟ: στο πίσω τοΟ μοvδελιοu, 

δμοιες στο πάχος κα1 στή διάμετρο) 
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καΙ μιa στο μπροστιvο τοΟ μοuδελωίί, 

πιο πλαηa Wτο τiς άλλες τρε'iς. 

222. λαμάκιν, το σιδερένια βραχιόλα 

μουδελιοί)· 6λ πιο 11άvω σημείωση. 

223. ι<αράvτα, ή = ξύλινο i:ργαλε'i•::> τοίί ξυ .. 

λουρyοΟ. Χρησψεύει γιa τή σωστή το·· 

ποGέτηση τΔν δοvηωv τοΟ τpσχοΟ. Έ

λέγχ:ει O:v Εvα δόvη ε1ναι ·rπC~ πCοω Jl 
τπό κάτω Ο:πο τήν κανονική του θέση, 

yιa va μπορέσει vα το tπαναφέρει σηΊ 
Θέση του δ μάστρος. Το μ ο υ ρ έ λ

λ ο <'fναι κομrιάρσος, -rrou με

τρ& ΤΟ\1 τpοχο γιΟι vά διαπιστωθεί' το 

στρογyύλεμά του. 

224. !<άτσψον τώv .κούρβων, το "" ~1 τοπο

θέτηση (11 σιvστή) τωv κούρδων. 
225. va κάτσουν κατrλαuάδες =c va uάλοιιν 

τί'ι σιδερένια στεφά'-'η τοΟ 

226. ΠΕΊ"pόλα(δ)ο, το = πετι)i:λαιο 
227. οουλλοκέριν, το "" ίσπανικό κερί (κε

ρ! τfις Σπάνιας, 1:\πι-1ς ή 'Ισπανία λέ

γεται σ<ήν κυπρια-κή) ποu σφραγίζουν 

έμπιστευη-κa €γγραφα η τίς έξC:.-.θuρες 

καταστημάτων κα[ σπιτιών ποu κηρύσ

η τrou περιμένουν 

vεκροΟ. Σ τΙς 

ή σφραγίδα ε!-

ναι κρατική. 'λπο το λατ. μποvλλα + 
κερί ν. 

228. μπάι ππάς, τ6: άπο ης δμ6ηχες όΎ·· 

yλικ~ς λέξεις =-' δρό-

μος, πλαyιόδpομος. 

229. σφί'jvε.ς, :;:: μικρΟ: μuτερόc ξύλα τrov 

230. 

γεμίζουν τα κενό: έvΟς ξύλινου άvη~·εί

μενου γ ιό: vά 'ναι πιο στέρεο. Σ το κο

ρων!δι π.χ. av δεν €μτrαινε σφήνα, οσο 
έψαpμοσμέvο ·ΚΙ CXV ijταν, μΕ OUO- τpεί'ς 

κινήσεις θά <'Jδyαιvε- κάτι Ο:vάλοyο yί. 

νεται ~<αi στο χ:rίσψο τοΟ πέτρινου 
τοίχου, σaν οί χ α λ 1 κ ώ-
v ο u ν τΟν Βάζοuν το 

χαλίκι γιό: va yεμiσε:ι ό το'ίχος. 'Ο κα
λος χτίστης φα[vεται στο χαλίκωμα. 

το """ έλλειτπι·κή 
σε σχέση μέ -τήν 

διάσταση τοΟ ίδιοv ό:ντικε:ί μεvου. 'Α
πο τiς λ. ii.σω + κοίιφιος. 

23 I. το 6λ. ιίποσ. 222. 
232. τpοχάp111, ΤΟ μικpος, λε1ττ0ς σιδε-

ρένιος τpοχος ά:πο χέρι σι· 
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-------------------------------------------------------------
δερένιο, ΎΙCχ το μέτρημα τοΟ καπλαμδ: 

κα1 τού τροχοίί. Εtχε χαραγμένη tτά

νω τοu μιό: γραμμή, ό:π' τήν δnοία άρ

χιζε το μέ;τρημα. 

2:33. έξiκκιν, το = ξίκικο, ΠΙΟ λίγο ό:π' το 

κανοvικο (6άρος η ποσότητα). 'Απο 

τήν τώρκικη λέξη έξί·κ. Λέγε"Ιαι καi 

γιΟ: τοuς &'yαi:Jouς (στο μυαλό). 

234. άλεί:ικα, τα ""' άλεύρια. 

235. παξ'ίσΊν, το = τοupκ. μπαχξ':ς 

φιλοδώρημα. 'Απο τήν τούρκικη λέξη 

μπαχξ'1ς = &:>ρο, φιλοδώρημα. 
2.36. ξορισμένον, το = παιδική καΙ 6pεφική 

όιρρώστεια: Το σωμα γέμιζε με κόκ

κινο; σπuρια ποu πuορροοΟσαv· όιρρώ

στεια δuσκολοθεράτrεuτη. ΓιΟ: το ξορι

σμένο δλ. Πέτpοιι Σ τuλιανοu: «Σό:6-

6ας ΣτνλιανοΟ tmo τήv Κuθρέα, fνας 

πρακ1Ίκος θεΡ'.:χπεuτής, μι! τή δοήθεια 

τοu πεpvαριοΟ τοΟ «ξορισμένσu» 

( = τοΟ μολuσμαηκοίί κηρίου;). (Πε·· 

ριοδικο «Άναπ.ηρικον Β·fιμα», Vl!, τ. 27 
σ. 112-115). 

237. δροτό:ριν, το = απσ το ίδρώς καί το 

Ιδρώνω. Παιδική aρρώστια με κι)ριο 

χο:ρακτηρισηκο γvώρισμα τά πολλό: 

καΙ όδuvηρό: κόκκινα σπυριά. 

238. ποvεζάμενον, το = έκεΊνο, το μέρος 

ποο πον&. 

239. ττα·6ατοι.ίριv, τό = σαματάς, φασαρία, 
κακό. Πρβλ &νοιξεv νέον τα6άν = νέα 

ύτrόθεαη, νέα φασαρία. Τα6ό:ι; είναι 

τοι.ίpκι.κη λέξη καΙ σημαίνει tiπαίτηση, 

iiνσταση καΙ τα6σ:τζιής :=: παραπονο&

μενος, ό ένάyων. 

240. μοίί ρίνισε το μαχαίρι στο λαψδ = 
μοΟ '6αλε το μαχαίρι στο λαιμό. 

241. πιλέμοu = οvτε κάν, τουλάχιστον. Ά
πδ τήv τούpκικ.η λέξη μπιλε = τοuλ6:-

χιστοv. 

242. κοιιη:rοίίλλες, ο! = η:χ κομμένα ό:πο 

τον κορμο στάχια. Άπδ το κοοω -
κοιιτσ6ι;. 

243. κκι&δορκας = διάδολε, Φράση ποu συ
νηθέστερα Ιf:λεγαν οί ΤοΟρκοι τοΟ νη

σιοΟ. 

244. σ'ιοοαροv, το = !σοοαροv. 
245. ξιδά«κασε, p. = ξεδάγκωσι::. 
246. έλάσΊωρεν = χάμνησε, κύλησε. 

247. &δάντζον, το = χάρης, περίσσευμα. 

v I σως άπο το γαλλ. c\:6αντiχζ .κα1 6:
βαντιάζω = κερδίζω. 

248. χίσα = έμπρός, ολοι μαζ1 στο τρά

βηγμα ΙΊ στο σπικ:Υξψο. 'Επιφώνημα. 

249. μπαρρώνει = άντιστέο:εται. Άπο τήν 

1ταλ. λέξη μπάρρα = μικρο κομμάτι 

σανίδι εόθύγραμ μ ο. 

250. λοκμάδες, oi = λοκοuμά&ες, τηγανί

τες fi κuπρ. ξεροηl(γ)ανα. ~Ισως Cιπο 

τήν το(ιρκ. Μξη λοκκούμι. 

251 . φόικκος, δ = ξύλο ποi:ι χρησιμοποιοΟv 
c1 άμαξά&ι; για να κάτσουν το χωνί. 

w!σως tmo το φακικω = κτuπω. Φό:κ
κοι mίσης ήσαν κομμάτια ξύλου ΠΟU 

στερεώνονταν στον τοΤχο καi ποu πά

νω τους κάρφωναν τήν κάσια τοD πα

ραθιιριο(} η τής πόρτας. 

252. μάη;ηασμαv, το = το χτύπημα τf\ς 
μάτσας. Σημαίνει έτrίσης καί το μά
ζωμα f\ το ξυλοφόρτωμα. Πρβλ. Μά
τσασ' τα ρΟΟχα σου τζια1 φύε. Έμά

τσ'ιασεν τον = τον έδειρε άγρια. 
253. τmοόλιv τοΟ κάρου = εΙδική βίδα ποu 

στεριώνει τΟν τροχο τοίΊ κάpου στο ά
ξόνι. Πποίiλιv δ;πλ& σημαίνει γραμμα
τόσημο η χαρτόσημο. Άπο τήv τοvρ.
κικη λέξη πποίiλ. 

254. ζίγκος, δ = σκ6νη για μπογιά. Ζυμω
νόταν λάδι τής καi μέ εi. 
δική μποyιό: yιa το 6άψιμο τωv άμο:
ξιων. 

255. στόκκος, δ :::: σκόνη ποu ζvμωvόταν 

μi: vερΟ κα! λάδι τfiς μποyιδ:ι;, πού 
μέ το μίγμα τοuς γιόμιζαν τΙς τρύτrες 
τοΟ άμαξιοΟ πρ1v tmo το βάψιμο. Ά
τrο η'JΙΙ Ιταλ. Λέξη στοί.Ικ-κο. 

256. ιr!κοσάρα, ή = μισο γρόσι. Βλ. καΙ 
σημ. 78. 

2·57. δεκάρα, ή &\vα τέταρτο τοΟ yροσιοΟ. 
Δέκα (γι' αύrό δξ.l<άpα) παράδες. Βλ 
καΙ σημ. 79. 

258. κιννάς, δ = σιεννάς. Βαφή κόκκινη ποο.J 
παραγόταν tmό ε!διrκδ φυτό. Βάφανε 
οί Τοuρκάλλες μέ αίπο τα νύχια των 
χ:φιQν. 

259. καννο;οίιριν, το = εΤδοι; vαρκωηκοίJ 
Σημα!νν:ι έπίσης καΙ τδ σπόρο κα1 ποiΊ 
χρησιμε(ιει γιΟι τροφή 1Μ"ηvωv, δ-πως εΤ~ 
ναι ηχ πατrο:yαλάκια, τα καναρίνια 

κai τa σyαpτίλια ( = οΙ καρδερίνες). 




