
γιατί χάνεται η ευλογία. Στην Τηλλυρία 

δίνεται ελιά εκκλησιασμένη σε κόμπο και 

τοποθετείται μέσα στον σωρό. 

Κατόπιν αρχίζει το ανέμισμα με τη θερ

νότζuια (αρχαίο θρίναξ) ή τα πενταόνηα 

(Πάφος). Ο άνεμος βέρκαν, παίρνει τα 

άχυρα και ο σπόρος σχηματίζει την βέρκαν 

τον σωρό δηλ. από σπόρους. Στο τέλος ο 

γεωργός θα σταuρώση την βέρκαν θα σχη

ματίση δηλ. με το φτυάρι σταυρούς σε 

περιττό αριθμό στον σωρό των σπόρων. 

Στην Τηλλuρία δένουν δυο ζεύγλους σε 

σχήμα σταυρού και τις τοποθετούν πάνω 

στο σπόρο. Έπειτα παίρνει από τον σταυρό 
τον σπόρο τον προσκυνά και τον σκορπίζει 

πάνω στην βέρκαν, ευχόμενοι καλήν 

ευλοίαν. 

Κατόπιν γίνεται το αρβάλισμαν το κοσκί

νισμα δηλ. των σπόρων. Πριν αρχίση το 

αρβάλισμαν ο γεωργός παίρνει ένα κομμάτι 

κεραμίδι ή πέτρα στο οποίο χαράσσει 

στ.αυρό και το θέτει στη γη όπου το καλύ

πτουν σιγά-σιγά οι σπόροι που πέφτουν 

από·το αρβάλισμαν. Στο τέλος του αρβαλί

σματος με το οποίο οι σπόροι σωρεύονται 

σε κωνικό σταυρό ο γεωργός ισοπεδώνει 

την κορυφή, ώστε ο σωρός να λά6η σχήμα 

κολούρου κώνου και στο άνω επίπεδο σχη

ματίζει με το ξύλινο φτυάρι σταυρό. Κάτι 

σχετικό αναφέρεται και στα ειδύλλια του 

Θεοτοκρίτοu" Τον σταυρό επεκτείνει και 
στις πλευρές του κώνου ευχόμενος συγ

χρόνως καλήν ευλοίαν. 

Άλλοτε όταν υπήρχε ο φόρος δεκαετίας 
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(της δεκάτης) ο κώνος αυτός σφραγιζότciν 
από τους κορτζήες, τους κυβερνητικούς 
υπαλλήλους γι' αυτό το σκοπό, μέχρις ότου 

έλθη ο μεμούρης δηλ ο επόπτης υπάλλη

λος για την μέτρηση και την παραλαβή της 

δεκάτης (που λεγόταν και τρίτον) διότι σε 

παλαιότερους χρόνους οι κατακτητές αντί 

να παίρνουν το 1/10 της σοδειάς έπαιρναν 
το 1/3. Ο υπάλληλος ο υπεύθυνος για τη 
μέτρηση λεγόταν κορτζιής (από το κοιλόν). 

Ο επαρχιακός επόπτης της δεκαετίας 

λεγόταν ναζίρης. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

όταν ο υπάλληλος μετρούσε και αναφω

νούσε ένα, οι παριστάμενοι πρόσθεταν 

ένας μόνος ο Θεός, στο πέντε έλεγαν Θεέ 

και πέμπε κ.τ.λ. Το εκατό λεγόταν τέλια. 

Τελευταία γίνεται το σσώδκιασμα η μετα

φορά των σπόρων στο σέντε την αποθήκη 

δηλ. των σπόρων των σιτηρών. Στην Ακαν

θούν τα γεννήματα φυλάγονταν μέσα σε 

βούφες λάκκους δηλ. περίπου δυο οργυιών 

βάθους που βρίσκονταν έξω από το χωριό. 

Σ' αυτούς άναβαν φωτιά για να μη αναπτυ

χθούν μικρόβια. Αμέσως μετά γίνεται το 

ασερομπασμαν, η μεταφορά δηλ. του aχύ

ρου στο ασυερωνάριν δηλ. τον αχυρώνα. 

Το άχυρο το ρίχνουν από την αστρότρu

παν, μια τρύπα δηλ. που υπάρχει στη στέγη 

του σπιτιού. Η τρύπα αυτή κλείεται μετά το 

ασυερώμπασμα. 

Τοιουτοτρόπως με την αποθήκευσιν 

όλων των σπόρων της σοδειάς της χρονιάς 

και του αχύροu κλε!οuν όλες οι γεωργικές 
εργασίες. 

Γέλα κορού μου 
Γέλα, κορούμου, ξαναγέλα μου 

πού σε θωρώ 'γιώ να γελάς καρτξίv μου 

ξαναφτεριί!νω πελασέλα μου 

σάν πού νά μπαίννει μπόλιν στην ψυσιήν μου 

vώθω γλυτζιύν μέσα μου τάραμα ν 

αρτζιεύκω τζιαι πετάσσω παραπούλια 

γuρόν μου φέγγει του φοu χάραμαν 

τζιαί πάνω τ' άστρον της αuκής τζι' η πούλια. 

Τάκης Νικολαiδης 


