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ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ 

ΑΊΠΟΡΑ 

Η γεωργική χρονιά αρχίζει από τον 

Σεπτέμβριο, όταν τελειώνουν οι γεωργικές 

εργασίες της προηγούμενης χρονιάς και 

αρχίζουν οι προετοιμασίες για την επομένη 

χρονιά. Κατά τη γιορτή της Υψώσεως του 

Τιμίου Σταυρού κάθε γεωργός φέρει στην 
εκκλησία μέσα σε μαντήλι λίγο σιτάρι και 

κριθάρι. Αυτό το θέτει κάτω από το τραπέζι 

στο οποίο τοποθετείται μέσα σε κάνιστρο ο 

τ!μιος Σταυρός με βαόιλικούς όταν ραίνε
ται με ροδόσταγμα, όταν ψέλλεται το Κύριε 

ελέησον. Μετά την θεία λειτουργία μετα

φέρεται ο ευλογημένος σπόρος και ανα

μειγνύεται με τον υπόλοιπο. σπόρο, τον 
οποίο ο γεωργός τοποθετεί χωριστά από 

την εποχή του αλωνισμού. Για να τον διατη

ρήση τοποθετεί μέσα σ' αυτόν αβρόσσιλ

λciν (σκυλλοκρεμύδα) που πιστεύεται ότι 
καταστρέφει τα μικρόβια, που βλάmουν 

τονσπόρον. 

Σε παλαιότερα χρόνια μετά το αλώνισμα 

άφηναν λυτό τα ζώα κυρίως τους γαϊδά

ρους και τα μουλάρια να περιφέρωνται στ' 

αλώνια, όπου τρέφονταν με κόνδυλο των 

σιτηρών τα οποία δεν θρυματίζονται με το 

αλώνισμα. Όταν όμως πλησίαζε η εποχή 

των γεωργικών εργασιών κάθε γεωργός 

έπρεπε ν' αναζητήση τα ζώα του και να τα 

φέρη στην αυλή του, για να τα τρέφη κανο

νικά. Γι' αυτό τον σκοπό έπρεπε να ανακα

τώνη μέσα στα άχυρα κριθάρι ή σιφουνάριν 

(βρώμι;ιν) για τους γαίδαρους τους ημιό

νους και ίππους, και ρόβι (όροβο) ή βίκο για 

τα βόδια. 

Οι γεωργοί που δεν έχουν αρκετή ιδιό

κτητη γη ενοικιάζουν κτήματα ή πκιάννουν 

r Jυμουσάρικα ή πομισάρικα δηλ. ο ιδιο
κτήτης δίδει το χωράφι και εξ' ίσου ο ιδιο

κτήτης και ο ενοικιαστής τον σπόρον. Ο 

ενοικιαστής επίσης αναλαμβάνει τον κόπο 

από την σπορά μέχρι την συγκομιδή, οπότε 

ΑΝΔΡΕΑ Χ. ΡΟΥΣΟΥΜι$ι 
Aaf)y-

θα μοιράσουν την σοδειά. Για τηy ΠΟU1JΟ.~:
σαρκάν υπάρχει η παροιμιώδης ~.A\t 
ήταν η πουμουσαρκά καλόν ~V ~ ... ~ 
μουσαρεύκαν τζιαί τες γεναίτζ!ις. Ίf~ 
για τις γεωργικές εργασίες ττηycί(VοWτφο.. 
σαντισικα δηλ. βοηθεί ο ένfιtc; tov MMv• 
που έχει υποχρέωση να ανt'~ τη;, 
εργασία. · 

Κατά τον Σεπτέμβριο -Οκτ~p~Q~ 
το νιάμαν ή νιάσμαν η πρώτr}δηλ, · · ' 
ώστε όταν πέσουν οι πρώτ~ι; βp 
απορροφηθεί, όλο το νερό τtις: ' · 
λαός πιστεύει ότι το νερόν 

δεν έσης χωράφι ν να το βόλης Ιcφ' τQ~ 

στον πότη ν φύλαξε το δ~ u. ιι. 
δοχείο νερό, γιατί είναι πολί!τψο .. ~.~". 
γεωργία. Στην αρχή των γεωργ~ν ~· 
σιών δεν πρέπεί να κουράζω~~ φ 
ζώα διότι κορνtάζουν πονούν~-rouς,~~ 
των ποδιών τους και τα βόδια.~ 
νούν, πονούν δηλ. τον αυχένα το~. 

Υπάρχει η λαϊκή αντίληψη 6n αν ~ 
πουρίση ο Οκτώβρης ακριβώvοuντα~ · 
δηλ. αν βρέξη κατά τα μέσα τουΟκτ~W' 

η χρονιά θα είναι καλή για την γ~ΙΑ\'1' 
αυτό ακριβώνουν τα ζώα. 

Αν αργήσουν να πέσουν οι~ τότι 
αναγκάζονται να σπείρουν ~. 
χωρίς δηλ. να ποτισθεί η γη, Σ' αυτή "fffv 
περίπτωση όμως υπάρχει ο φ~ναικουν 
φύτιλα, να μη βλαστήση δηλ. ο Q'l'tOρoς 

αλλά μόνον όσος είναι πιο κοντά στην mtt" 
φάνεια της γης. Όσον όμως επtτρwι ο 
καιρός περιμένουν οι γεωργοί να onat· 
ρουν χορτασμένα, μέχρις ότου κάμη όρκον 

το χωράφι ν δηλ. την αναγκαια uyρgσta. 

Η βραδύτητα της πτώσεως 'ttt)v βρ~ 
ανησυχεί τους γεωργούς που αρχίζουν να 

κάμνουν παρακλήσεις καi αγρuπν!ιq δηλ. 
ολονυκτίους δεήσεις κυρίως στην ~~γία 
και σε ξωκλήσια του Προφήτη Ηλb rtf.Ψ. 

αντικατέστησε τον Βρόχιον Ab ~. · 



αρχαίων Ελλήνων. Αν το έσχατο όριο της 

πτώσεως των βροχών φθάση μέχρι την 

γιορτή του Αγίου Αντωνίου (17 Ιανουαρίου) 
και κατόπιν βρέξη κανονικά, τότε και πάλιν 

οι γεωργοί έχουν ελπίδα για καλή σοδειά 

γιατί η σπορά μόνον σαράντα μέρες εζήτη

σεν. Για τις βροχές υπάρχει η εξής παροι

;•ία: 

«Αν βρέξη ο Μάρτης δυο νερά τζι' ο Απρί

λης άλλο έναν 

τζι' αν του δόξη τζιαί του Μα τζαί μuλλοψι

χαΊση αξίζει 

τζιαί την άμαξαν με τον αμαξηλάτην. 

Η παροιμία αναφέρεται στον εξής μύθο: 

Κάποιος βασιλιάς κατασκεύασε ένα 

χρυσό αμάξι, που το οδηγούσε ένας χρυσο

στόλιστος αμαξηλάτης και ζήτησε από 

τους υπηκόους του να το εκτιμήσουν. 

Κανένας όμως δεν μπόρεσε να το εκτιμήση 

παρά μόνο μια γριά ή κατ' άλλη παραλλαγή 

ο γιος του βασιλιά κατόπιν συμβουλής της 

γριάς. 

Κανονικά η σπορά αρχίζει στις τρεις του 

Νιόβρη δηλ. τ' Άη Γιωρκού του σπόρου. 

Στην Ακανθού οι γεωργοί δεν ξυρίζονταν 

κατά την διάρκεια της για να βγουν 

και τα σπαρτό κω' αναλογία πυκνά. Αλλού 

όταν αρχίσουν την σπορά φορούit ανάποδα 

ένα από τα εσωτερικά τους ενδύματα. Σε 

παλαιότερα χρόνια σε μερικά χωριά, όταν ο 

γεωργός πήγαινε στο χωράφι έσυρε μια 

βαθειά aυλακιά και ακροόταν αν η γη 

έβγαλλε ελαφρό τρίξιμο και αν έβγαλλε 

μικρά έντομα (μοuγούδκια) οπότε πίστευε 

ότι η γη βρισκόταν στον όρκον της δηλ. σε 

κατάλληλη στιγμή προς όργωμα. Ειδ' 

άλλως πf]γαινε σ' ό.λλο χωράφι. 

Επίσης είναι συνήθεια πριν από την 

έναρξη της σποράς να καλείται ο να 

κάμη αγιασμό κατά τον οποιο τοποθετοι1v 

μέσα σ' ένα πιάτο διόφορους σπόρους 

σιταριού, κριθαριού, κouκι:iJv κτλ. τους 

οποίους ο ιερέας ραντίζει με τον αγιασμό 

και εύχεται καλές ευλοtες. Στο ζεμηύλι που 

τοποθετούσε ο γεωργός τον σπόρο 

παλαιότερα σε αρκετές της 

Κύπρου (όπως την Τηλλuρία, Πάφο, Πιτσιλ

λιό., Κοκκινοχώρια, και διαμέρισμα του 

Μόρφου) έβαλλε και ένα ρόδι, που το 

άφηνε μέχρις ότου τελειώση η σπορά. Κατά 

την τελευταία μέρα της σποράς το έκοβε 
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και το μοίραζε στα μέλη της 

του. -το ρόδι είναι σύμβολο aφθονίας 

των πολλών κόκκων που περιέχει. Έτσι 

κατά την αναλογική μαγεία η σοδειά Εία 

ήταν άφθονη, όση ήταν και οι κόκκοι του 

ροδιού. 

Μόλις φτάση στο χωράφι του ο γεωργός 

κ'αφού κόμη το σημείο του σταυρού 

έλα δύναμη σου Θεέ μου και 

ζει, χωρίζει δηλ. ορθογώνια 

έκταση ενός τετάρτου τοu στρέμματος 

μέσα στο χωράφι και σπέρνει, 

δηλ. τον σηόρον και κατόπιν αρχίζει να 

κάμνει το χωράφιν δηλ. αροτριά για να 

καλύψει τον σπόρο κάτω αηό την γη. Κατό· 

nιv προσταθκιάζει άλλο κομμάτι και ο;.';τω 

καθεξής. Ένας καλός γεωργός 

σπείρη 4 κυβερνητικές σκόλες την 
δηλ. δυο κυπριακά στρέμματα. Μετά -(ην 

αροτρίαση αρχίζει το σαράκλισμαν. 

δένουν δηλ. δοκάρι από τον ζυγόν. ηοι,; το 

σ1jρουν τα βόδια και λuώνοιιν τους 

και συγχρόνως καλύπτουν και τους σπό

ρους. Στα ορεινά χωριά (Πιτσιλιά) τοuς 

βώλους τους λuώνουν γυναίκες με την 

τσάππαν (σκαπάνη) την δε Ι<ιΊλυΦη των 

σπόρων κάμνουν με μα'ίδιν ή μά'ίν, ηό.vω 

στους οποίους Θέτουν για να 

βαρουν και τους σύρουν πάνω στο"~·'"'"'.,., 
γημένο της γης. Όταν τελειr.iJνσουv 

την σηοράv, σίφουν με το άροτρο 

από την μια μέχρι την άλλη του χωρa·· 

φιού (τηλλυριά). 

Οι βροχές του ΜαΊου επι-

βλαβείς. Γι' αυτό υπάρχει η αντίληψη όη 

είναι καταραμένον το νησί ν "όπου τον Μαν 

ηβρέσει». Η μόνη ωφέλεια από τις 

του Μα'ίου είναι για τα 

πούζια, πεπόνια, λοuβιά κλπ. 

Κανονικά πρώτα το κριθcφι. και 

η βρ<ίJμη κ α rόπιv το ση·άρι και ύστερα οι 

τα ρόβκω τα 

τα λινάρια και η Όταν 

αναπτuχθο(ιv τα πρώτα σπαρτά 

και κριθαριοίι, συνήθως κόβονται σαν φαρ" 

ράς δηλ. σαν ηρόσιvο χορτάρι, που θεω· 

ρείται εξαιρετική τροφή για τα Ο φαp· 

pάς λέγεται ακόμη και 

τσαΊριν είναι κυρίως το 

άγρια 
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Β'ΘΕΡΙΣΜΟΣ 

Με τις καυστικές ακτίνες του 

Μαρτίου και ειδικά του Απριλίου τα σπαρτά 

αρχίζουν να μεγαλώνουν γρήγορα και 

κατόπιν να αγκαστρώννουνται να σχηματί

ζουν δηλ. άνθη και κατόπιν να ξηστασυδ

κιι1ζοuν δηλ. να οχ•·ιματίζουν στάχυα και 

κατόπιν να κασιάζουν δηλ. να είναι έτοιμα 

για θέρισμα, όπως φαίνεται και από την 

εξής παροιμιώδη φράση. Απρίλλην γρύλ

λην θώρηννε τζιαί τον Μάν κατάκοβκε. 

Θεωρείται καλόν να θερίζεται το κριθάρι 

όταν είναι εντελώς ώριμο, το δε σιτάρι 

μόλις αρχίζει να ωριμάζη. 

Δεν θεωρείται καλό ν' αρχίζη ο θερισμός 

σης 15 ή 16 του φεγγαριού, διότι είναι λιό
κρουση που καταστρέφει τα σπαρτό. Θεω

ρείται καλό να λειτουργηθεί το φεγγάρι 

την Κυριακή μετά την εμφάνιση τοιι (την 

γέννηση του) και έπειτα να αρχίση ο θερι

σμός. Το Σάββατο θεωρείται καλή μέρα για 

να αρχίση ο θερισμός. Γι' αυτό λέγεται Σάβ

βατον αρκίνηννε τζιαί Σάββατον μεν 

τελειώνης. 

Στα παλαιότερα χρόνια, πριν να ευρε

θούν οι θεριστικές μηχανές ο θερισμός 

γινόταν με εργάτες, με θεριστές. Κάποτε 

θέριζαν και προσαvτίσικα δηλ. η μια οικο

γένεια βοηθούσε την άλλη και η άλλη την 

πρώτη αντιστοίχως. Κατά την εποχη του 

θερισμού πλημμύριζαν τα γεωργικά χωριό 

της Μεσαορίας θεριστές από τα ορεινά 

χωριά και ιδίως από την Πάφο και κάθε 

Κυριακη έρχονταν οι γεωργοί στη Λευκω

σία για να μισθώσουν θεριστάδες. Κάποτε 

μάλιστα έρχονταν και Αρνσοuτάες από την 

απέναντι Καραμανιά, οι οποίοι πρώτοι 

είχαν προσαρμοσμένα ξύλινα δάκτυλα στα 

χέρια τους για να πετυχαίνουν μεγαλύτερο 

δράγμα από στάχυα. 

Ο Θερισμός γινόταν με καμπυλωτό δρε

πάνια μερικές περιοχές της Κύπρου 

λέγονταν φασοι)λια). Κάποτε στη λαβή των 

δρεπανιών προσέδεναν και μικρά κουδού

νια (ιδίως οι Αρναουτό.δες) ή έβαλλαν μικρά 

καθρεφτό.κια. Επίσης απ6 τη κρέμον-

ταν δερμάτινα κλι<Jσια δηλ. λου-

ριά. Τα γυναικεία δρεπάνια δεν είχαν 

τίποτε στη λαβή τους. 

είχε την πρώτη 

rφωταρt<άτης. 
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Αυτός έκοβεν αντότζιν, δηλ. 

γραμμή και χώριζε ένα τομέα, τον 

έπρεπε να θερίσουν κατά το διάφορα στά

διο της εργασίας. Παραπλεύρως τοu πρω.

ταρκάτη βρισκόταν ο κκιqγιάς κάι Qτο 

τέλος της σειράς ο ραάρης που κρατεί 

ουρά (οuραδάρης ή ραόρης ή λαάρης κιηά 

παρετυμολογία). Αν κανείς από τους θερι

στές άφηνε γραμμή αθέριστη, διότι ανέ

μενε να την θερίση ο παραπλεύρως τοι.ι, 

άφηνεν κουρίν ή βάκλαv, δηλ. λω.ρiδα 

ριστη, τότε τα εις βάρος του ο:στε.ί.α, (ιδίως 

του ραάρη) ήταν πολλά, διότι οι άλλοι θερι

στές έκαμναν κυκλοτερή κίνηση, δήθf:vγια 

να τον βοηθήσουν, οπότε κάποιος aστει

ευόμενος τον καβαλίκευε. Επίσης συνήθι
ζαν να λέγουν μεταξύ τους τpαyο(ιδιa πει-

ρακτικά όπως τα εξής: 

Του πρωταρκάτη πρέπει του μια όρvι$a 
κο υ ντούρα 

τζαί του ραάρη πρέπει του α.νέμπατη κοuλ

λούρα 

Του πρωταρκάτη πρέπει του μι(1 κούππαμε 

το μέλι 

τζιαί του ραάρη πρέπει του μια ηίττα ~ριΘ

θαρένη 

Τζιαί του ραάρη πρέπει του καρέττa να 

ξαπλώνη 

τζιαί γύρου-γύρου να ν' μεζές να να 

ξηφαντώννη 

Η μέση θέλει κόκκαλο τζι' η ά.κρα θέλ' 
αρκάτην 

όπου τον οκνιαρόττερον βάλλουν τονπραι

ταρκάτην. 

ΣκίJψε κκιαγιά την κάραν σοι..ι μέν εψηλιl!ν
νεις πάνω 

τζι' εν έσιει αγκάλες τζιαί ξαρκώ 

τζι' εγιώ με το δεματικόν 

εννά σου δκιώ που πάνω 

Άφησ' τον κόρη τον κκιαγιάν να μας λαλή 

τραούδκια 

ψηλώνει πάνω τζιαί πετά νάκκον τα 

κουνούπια. 

Σε παλαιότερα χρόνια, για να rφοχαιρfιΦ'] 
η εργασία, γινόταν το πάτημαν {Aκαvfjou), 
κατά. το οποίο ο πρωταρκάτης κι κtιλ• 

με το τραγούδι του, 

τόνο ρυθμικής εργασίας, ρυθμιi<ές 
κινήσεις του χορού του δρεηανκιu, σίrμ· 

φωvα με οχετικά τρc1γοόδ:ιa, 
είναι ο ή το τραγούδι 



Τζουνούρκος νιός πραματευτής έρκετουν 

που την πόλην 

σύρνει μουλάρια δώδεκα τζιαί με την 

πραμαδκειάv του 

βαστά την κοξούλλαv του ολόγρυσον 

ζωνάρι ν 

Μια κόρη τον εσσιάστηκε από το 

παναθύριν κτλ. 

Τους θεριστές ακολουθούν οι αγκαλιαρ

κές, γυναίκες δηλ. που μαζεύουν τις 

δέσμες των σπαρηiΝ που κόβονται και nc: 
δένουν σε δεμάτια. Το κάτω μέρος τω~ 
θερισμένων σπαρτών που μένει στο 

χωράφι λέγεται ποκαλάμη ή σι:ιρπη και χρη

σιμεύει για την βοσκή των προβάτων. 

'Αλλο παιγνίδι του θερισμού είναι το παι

χνίδι του λαγού και του κυνηγού. Σ' αυτό το 

παιγνίδι τον λαγό υποδυόταν ελαφρός 

θεριστής και τον κυνηγό βαρύς. 

<<Ητανε όρος όμως, όσους ελιγμοί;ς κι αν 

κάνανε κι όποιες κατευθύνσεις κι αν παίρ

νανε, τα πόδια τους έπρεπε να πατούν σε 

θερισμένο τόπο. 

Ο λαγός με γρήγορες κινijσεις άνοιγε με 

το δρεπάνι του ένα ελικοειδtΙ δρόμο και το 

σώμα του το 'κρυβαν οι προφυλακές του 

άθερου σιταριού, που όφινε κατά διαστή

ματα με τέχνη. Έτσι αλλού πλάταινε τον 

δρόμο του κι αλλού απότομα τον στένευε 

αλλάζοντας κατεύθυνση προσπαθώντας 

να κάνη τον κυνηγό να χ<Ίση τα ίχνη του. 

Προχωρούσε γρήγορα-γρήγορα, στεκό

τανε ξαφνικά, όπως όλοι οι λαγοί, στύλωνε 

τα αφτιά του κι αφοuγκραζότανε. Άκουε 

βήματα, μα ο κυνηγός δεν φαινότανε, γιατί 

κιαuτός έκρυβε το σώμα του πίσω από το 

άθερο σιτάρι, που προσπαθούσε αδιάκοπα 

να το μετατρέφη πότε σε κλούβα για να 

rrαραμονέψη και πότε σε για να του 

εtτιτρέψη να βρη το λαγό. 

Δρόμο, φευγάλα ο νέους ελιγμούς 

άλλη κατεύθυνση, κι ο κυνηγός με κυκλω· 

τίκή κίνηση προσπαθούσε να ευθuγραμ

μίση με τον λαγ6ν. Άρχιζε λοιπόν να προσ

ποιήται πως παίρνει άλλη κατεύθυνση κι 

επιδεικνύοντας το σώμα του καταστούσε 

φανερό πως σταμάτησε το κυνηγητό. Προ

χωρούσε αλλού, ανοίγοντας δρόμο, για να 

κρύφη σιγά σιγά το σώμα του. Μ6λις 

έκρυβε το σιτάρι το σώμα του, άρχιζε να 

κινήται κυκλωτικά. Με μεγάλες δρασκελιές 

κι ανάλογες δρεπανιές, προσπαθώντας να 
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μη δημιοuργή θόρυβο, προχωρούσε, πάν

τοτε όμως κοιτάζοντας κλέφτικα προς το 

μέρος του λαγού. Ο λαγός τώρα ξέγνοια

στος έβοσκε κόβοντας με τα γρήγορα δόν

τια του το σιτάρι, φτιάχνοντας πλατεία 

μεγάλη. Ο κυνηγός, που τον αντιλήφθηκε, 

αφού ευθυγράμμισε το δρόμο του, άρχισε 

να προχωρή προς την πλατεία του λαγού κι 

όταν έφτασε σε απόσταση βολής, ύψωσε 

το όπλο του, ο λαγός το είδε κι έκανε τρο

μαγμένος να πηδήση μα ένα μπαμ ... ακού
στηκε και τα βόλια στάχεις καλύψανε τον 

λαγό ν ολάκερο ν. Έπεσε άπνους! Κι ο κυνη

γός ανοίγοντας δρόμο πλησίασε και 

βεβαιώθηκε. Ύστερα απ' αυτό, το παιγνίδι 

θεωρείται τετελεσμένο, κι αναλαμβάνουν 

μαζί κυνηγός κι αναστημένος λαγός να 

θερίσουν, όσο σιτάρι περικυκλώσαvε με τις 

κινήσεις των.» 

Το έθιμο τούτο απαντά και σ' άλλους 

λαούς (Γερμανούς Ολλανδούς, Σουηδούς, 

Ιταλούς, Γάλλους) και υποδηλοί πίστη του 

λαού ότι το πνεύμα του σιταριού επιφαίνε

ται με μορφή λαγού ή διαφόρων άλλων 

ζώων, το οποίο προσπαθούν εικονικά να 

συλλάβουν οι θεριστές προς εξασφάλιση 

της επόμενης σοδειάς. 

Κατά το τέλος του θερισμού επικρα

τούσε το εξτ)ς έθιμο. Όταν πλησιάζουν 
προς το τέλος του Θερισμού άφηναν ένα 

μικρό τετράγωνο ή στρογγυλό μέρος αθέ

ριστο. {Ριζοκάρπασο). Τότε σήκωναν τον 

οικοδεσπότη στα χέρια τους - σε μερικά 

μέρη κρατούσαν τα δρεπάνια πάνω από την 

κεφαλήν του - και ζητούσαν να τους κάμη 

τα ποθέρκα. δηλ. να τους ορίσει τι θα τους 

ταίση άμα τέλειωναν τον θερισμό. Σε 

μερικά μέρη κρατούσαν τον οικοδεσπότη 

στα χέρια τους και τον έφεραν πάνω Ο$ 

ακανθώδη θάμνο και του ζητούσαν να τάξη 

δηλ. να υποσχεθή όταν θα τέλειωνε ο θερι

σμός φαγητά αφήνοντας να νοηθή ότι 

ηερίτπωση αρνήσεως του θα τον άφηναν 

να πέση παvω στον ακανθώδη θάμνο. 

Στη Γιόλου της Πάφου και αλλού το αθέ· 

ριστο μέρος το έλεγαν μηλιά. Βάλλουν τον 

οικοδεσπότη να καθίση στη μέση και οι 

θερ1.0τές θερίζουν και τραγουδούν το εξής 

τραγούδι: 

Γύρου-γύρου της μηλιάς 

κόβκω μήλα τζ' αι κλωνιά 

κόβκω μήλα κότσινα 
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τζια! νακκουρίν γλυκόξινα 

Ο Γληόρης εγληόραν 

τζ' ο Μελέτης εμ&λέταν 

ΤοίJ Μελέτη την γεναίκαν 

ο Γληόρης την επήρεν κτλ. 

Συνήθως ο οικοδεσπότης υποσχόταν 

διασκέδαση με όρνιθες (κότες) κρασί, πΙτ

τες κ.τ.λ. οπότε τον άφηναν και άρχιζαν να 

θερίζουν σχηματ(ζοντας σταυρό στο 

τετράγωνο. Τα στάχυα που θέριζαν απ' 
αυτό τον σταυρό έκαμναν χειρόβολα και 

έπλεκαν τις ψαθαρκές (πλεγμένα στάχυα 

κάποτε σε σχήμα σταυρού) που κρεμούσαν 

πάνω στους τοίχους των σπιτιών ή τα έστη

ναν στο αλώνι πάνω στις θημωνιές. Στην 

Κρήτου Μαρόττου (Πάφου) το σιτάρι το 

έπαιρναν από τις ψαθαρκές την προηγού

μενη μέρα της γιορτής του Αγίου Βασι

λείου και αφού ανεμείγνυαν με τα κόλλυβα 

(απ() JO οποία έτρωγαν οι ίδιοι) το έδιδαν 
cira βόδια για να το φάνε. Τα βόδια 
πίσiεuαν ότι μιλούσαν εκείνο το βράδυ και 
έλεγaν μεταξύ τους. Φάε να φάμεν που 
τοuς ι:<όΠοιJ,ς μας. (Σε μερικά μέρη της 

Κύπρου τα κόλλυβα αυτά λέγονται βασι-

λούδια). · 
Στην Ακανθού το τελευταίο χερόβολο το 

πετούσαν στον αέρα λέγοντας: Συιλλια 

pόδκια τσιαί το τρiτον χώρκα. 

Στην Κώμα του Γιαλού ένας θεριστής 

θέριζε ένα δεμάτι από το κέντρο του 

ποθερκού και το τοποθετούσε στη μέση. 

Εκεi καθόταν ο ιδιοκτήτης και οι θεριστές 

τραγοιJδούσαν το τραγούδι του πραμα

τεuτή και φρόντιζαν ώστε με το τέλος του 
τραγουδιού να συμπληρωθή ο θερισμός. 

Στην Εφτακώμη άφηναν πολύ μικρό μέρος 

αθέριστο και ο θεριστής θέριζε ένα-ένα τα 

στάχυα και έλεγε: 

Σiλια μόδκια τζιαί το τρίτον χώρκα τζιαί 

τους κpλοήρους χώρκα τζιαl τους φτωχούς 

χώρκα τζιαi τους λιμπούρους χώρκα τζιαί 

όσοι έχουν κκισμέττιν να φάσιν, κω έπειτα 

σκορπά τα στάχυα και αρχίζει το τάξιμο. 

Στα Κοκκινοχώρια το ποθέριν το άφηναν 

για τα πουλιά, για να μείνη η ευλογία. 

Όταν οι θεριστές αποτέλειωναν όλο το 

τετράγωνο επέστρεφαν στο σπίτι του νοι

κοκύρη, όπου τους περίμενε ευωχlα με 

κότες και κρασi μαζί με μυλλόπιττες ή 

πισίες. 
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Το ποθέρισμαν δηλ. η λήξηnον·~ 
του θερισμού με το σταύρωμaν noιr·vι~. 

σφραγίζει το τέλος των γεωpγο<Φν eρ~ 

σιών, η διαφύλαξη του σπόρσunσumιφνa

ται από το σταύρωμα ν και η μιτσ•ο .. τ• . 
σπόρου αυτής της εκκλφ[ας {οτ~ '14, 
Σεπτεμβρίου που γιορτάζεται ο·~···. 

Σταυρός) όπως είπαμε, ή στις 3 Ν~~~ 
που γιορτάζεται ο Άης Γιώρκης; 1'0U Ιnι.. . 
ρου, καθώς και η ευωχία κσι οι ιur;tq ~ 

τέλος των εργασιών μας, ι,wς θwμι(οwτmι 
γιορτή των αρχαίων Θαλut*νν, ι<cι'fι\ •. 
οποίαν προσφέρονταν οι αnaρxtq ., 
δημητριακών καρπών στοuς e~,.

μάλιστα στη θεά της γεωργίας ΔήμητjVL~ .;} 

r· ΑΛΩΝΙΣΜΑ 

Για το αλώνι πρέπει να ρtξονν ~~; 
από τις θημωνιές και να oιco~u"; ;pi 
στάχυα μέσα στο αλώνι. 'Οταν τα ~· 
είναι αναπτυγμένα τότε δ~v · · · 
και κάνουν ποκαλάμες που )$fJ 
για το πλέξιμο των τσέστων (m:ινιρ 

Για το αλώνισμα στα ορεινά~ρη. 

άλογα ή γαϊδούρια δεμένα το tVp. ... 
λαιμό του άλλου και ένας μ'.~Jtλqf~;~Wl! 
νήθως λυγαριάς) τα ανάγκαζι να 't~ 
πάνω στα στάχυα μέχρις ό1'QU1'~ κ~~ 
ζαν. Στα πεδινά μέρη τούτο γfνιmι~Cιω!ΙΙ::ι 
γάρια βοδιών ή γαϊδάρων nou σ(ι~ν~~ 
στα στάχυα την βουκάνην ή δo~vt;ιJ(Wτ 
αρχαiα τυκάνη). Αυτή αποτe 

χονδρά σανίδια κάτω από τα 

προσαρμοσμένα τα αθκιάτζια 

πυρίτου λίθου, τα οποiα στην φ.τcο 
παρουσιάζουν κόψη με την o1'tα((w 

ται και κομματιάζονται "fQ στtιχυι;ι~ . 
στόμα των ζώων προσαρμάζετο.ι ο tς~. 
{aρχαίος κημός) για να μη τρώγοuν φ.ιt4. 
πολύ από το αλώνισμα. 

Όταν τα αλωνιζόμενα κομματια~γ 
και η επιφάνε.ια των απλωμt~ν ~ 
γίνη ομαλή, τότε το αλωνιομένο ~tοι · 
μάλωμαν (ομάλωμα) ή μQλαμαγ, K!Jmn:f 
κάποτε αναποδογυρίζουν το μί1λαμαv ·(te 
στ.ρέφουν) για να γίνη τέλεια το κ 
σμα των σταχυών. Κατόπιν το 

μαζεύεται σε σωρό ν τό λαμνίν. Δ&v 
πεται να δρασκελiση καν.νος το 


