
Γαλοπούλα ή γάλος ή γαλόπουλο ή κούρκος ή τούρκος ή διάνος ή ινδιάνος ή μελεαγρίς.

Μεγάλο εδώδιμο πτηνό της οικογενειας των μελεαγριδών.

Τούρκος ή κούρκος

Κατ 'αρχάς, στο 1524, όταν το αμερικανικο πουλί ήρθε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία, είχε 
αποσταλεί από τους εμπόρους της Ανατολής, κυρίως από την Κωνσταντινούπολη (που είχαν φέρει το 
πουλί από την Αμερική). Δεδομένου ότι αγοραστηκε χονδρικά από την Τουρκία, οι Βρετανοί 
αναφέρονται σε αυτό ως "Turkey coq.".  Στην πραγματικότητα, οι Βρετανοί δεν είχαν ιδιαίτερα ακριβή 
γνώση για τα προϊόντα που φθάνουν από την Ανατολή. Περσικά χαλιά τα ονομάζανε "Turkey rugs." 
Ινδικό αλεύρι το έλεγαν "Turkey flour" και Ουγγρικά ταγάρια ονομάζονταν "Turkey bags". Και ολα αυτά 
επειδή εισάγονταν απο τήν Τουρκία.

Εμπόριον κούρκων υπό Τούρκων - Κωνσταντινούπολις ~ 1900 

ΓΑΛΟΣ
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Το πρόβλημα Ιθαγένειας

Συγκρίνοντας την ονομασία του πουλιού σε διάφορες γλώσσες διαπιστώνουμε πως οι περισσότεροι 
λαοι δεν ξέρουν από που κρατάει η σκούφια του. Οι ερευνητες το αναφέρουν αναντίρρητα ως 
Αμερικάνικο πουλί. Οι ίδιοι οι Αμερικάνοι δεν το λένε USAbird αλλά Turkey. Είναι ομως σχετικά 
ικανοποιημένοι απο το πουλί τους γιατι το τρώνε την ημέρα των Ευχαριστιών. Ολοι οι χριστιανοί το 
τρώνε τά χριστούγεννα ίσως για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στους αλλοθρήσκους Ινδούς, 
Τούρκους, Αιγυπτίους (να τους φάνε δηλαδή).

Δειτε πως το ονομάζουν οι υπολοιποι:

    Στα αραβικα ντικρουμί = Ρωμαίικος κόκορας και σπανιότερα Αιθιοπικό πουλί
    Βουλγαρικά μισίρκα = Μισίρι=Αίγυπτος
    Καταλανικά γκαλντίνζι = Ινδικο πουλί
    Ολανδικά: καλκοεν = Απο την Καλκούτα (Ινδια)
    Αιγυπτιακά: Ελληνικό πουλί
    Γαλικά: ντιντ: της ινδιας
    Ελληνικά: γαλλοπουλα : απο τήν Γαλλία
    Εβραίκα τανρνεγκολ: Ινδός κόκορας
    Πολωνικά: Ιντικ  Ινδικό [πουλί]
    τουρκικά: χιντί ή μισιρ. Ινδία ή Αίγυπτος (οι ιδιοι οι Τουρκοι βέβαια δεν τον λένε "Τούρκο'!)

Συμπεριφορά

ΓΑΛΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΆΛΛΟΣ ΓΑΛΟΣ

Οταν η αρσενική γαλοπούλα ερεθισθεί υψώνει τα φτερά της ουράς της και φωνάζει.
kabaramazsin kel Fatma, annen güzel sen çirkin 147.107

Τουρκικο τραγουδι που τραγουδάνε τα παιδακια στην γαλοπουλα για να θυμωσει και να 
φουσκώσει. Στο περιπου σημαινε «Φουσκωσε φαλακρή Φατμε, η μανα σου είναι ομορφη αλλα 
εσυ εισαι ασκημη».
Στις γαλοπουλες υπάρχει ο λεγομενος φυλετικος  διαμορφισμός (Sexual dimorphism)

ΦΡΑΣΕΙΣ

Έγινε Τούρκος (προφανώς κούρκος) βλ. Συπεριφορά. Σημαίνει θύμωσε πολύ. Προφανώς η 
έκφραση πάρθηκε από την συμπεριφορά αυτή του πουλιού.
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Δεν είναι δυνατόν κανείς να θυμώνει γενόμενος Τούρκος, με την θρησκευτική έννοια του όρου. Η αρνησιθρησκεία 
στην διάρκεια της τουρκοκρατίας.( πρβλ. γινεσαι "Τουρκος Διάκε μου, την πιστη σου  ν' αλλάξεις;") δεν ηταν χωρις 
ωφεληματα. Υπηρχε αμοιβη για τους αρνησίθρησκους. Ο μη γενόμενος τούρκος υπέφερε.

Φουσκώνει σα διάνος

Υπερηφανεύεται βλ. Συμπεριφορά

Ο [ιν]Διάνος δεν εχει τοσο ματαιοδοξα συναισθήματα. Επιδιώκει την αύξηση του όγκου με ξεδιπλωμα των φτερων, 
πραγμα που ισχύει και στά παγώνια, με σκοπό το εκφοβισμό του αντιπάλου. Το ιδιο έκαναν και οι αρχαίοι Ελληνες 
πολεμιστές φορώντας ψηλά λοφία στα κράνη τους και βαζοντας κουδούνια, αποτρόπαια σχέδια και εντονα χρώματα 
στις ασπίδες τους αλλά το ιδιο κανουν και οι   Ιδιάνοι της Αμερικής.

Βλ. Μελέτη μου Η ασπίδα

ΣΥΝΩΝΥΜΑ 
156.252 κούβος, ο - γάλλος, κούρκος. Ίσως από το ιταλ. cova = κλώσσημα, φωλιά. 
κουγιάζω = συμμαζεύομαι, ζαρώνω. «Εκούγιαξε ο ένα γυραλάκι κι εγίνηκε εκειά ένα κουβάρι». 
Από το κουβιάζω < κουβος (βλ. λ.). Συγγ.  με το  κουρνιάζω; (πρβλ. Επών. ΚούγιΑς)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΛΙΑΝΟΣ 

ΣΤΟΒΑΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΑΙΣΩΠΟΣ
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