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ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Στα προηγούμενα δυο τεύχη του περιοδι
κού «Ελεύθερη Κυθρέα» στο 13ο αναφερτή
καμε στην καλλιέργεια της ελιάς και την παρα
γωγή λαδιού στην περιοχή Κυθρέας και εξηγή

σαμε τους λόγους για τους οποίους η ελιά 
καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη γεωργική 
παραγωγή και στο 14ο τεύχος αναφερτήκαμε 

στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, που 

καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση. 

Τα άλλα οπωροφόρα δένδρα συκιές, χρυσο
μηλιές, ροδιές, πουρνελιές, μεσπιλιές κ.λ. 
καλλιεργούνταν σε πιο μικρή κλίμακα και τα 
περισσότερα προ'ίόντα τους μόλις αρκούσαν 
γω την οικογενειακή και επιτόπια κατανάλω· 

ση. Εξαίρεση αποτελοίJΟαν τα σύκα, τα χρυσό
μηλα και τα ρόδια, που παράγονταν σε μεγό.
λες ποσότητες και καταναλίσκονταν στην 

αγορά της Λευκωσίας, στα προάσιεια και στα 
χωριά της Ανατολικής Μεσαορίας. 

Τα οπωροφόρα αυτά δένδρα φυτείιονταν 

στις άκρες των περβολιών και των περβολοχω
ράφων. Χωρίς καμιά περιποίηση, χωρίς κανέ
νας να φροντίζει γι' αυτά αυξάνονταν κατα
πληκτικά και απέδιδαν καρπό άφθονο κάθε 
χρόνο. Η μοναδική περιποίηση που χρειάζον

ταν ήταν άφθονο και συχνό πότισμα, που πολ
λές φορές αποφεύγετο κι αυτό από τους ιδιο
κτήτες τους, γιατί φυτευμένα στις άκρες 

aπορροφούσαν αρκετό νερό afτό ΤΟ παρακεί
μενο χωματένιο αυλάκι, που συχνά έτρεχε να 

ποτίσει τα πιο κάτω κτήματα με τις διάφορες 
καλλιέργειες τους. 

Οι ποικιλίες της συκιάς, που καλλιεργούν

ταν σ' όλη την περιοχή ήταν κυρίως η μαύρη 
βαζανάτη, που κατέβαζε μπόλικο καρπό, η 
άσπρη, η χειμωνιάτικη και η αντελούνικη. Με 
τις πυκνές κι aχόρταγες ρίζες τους aπορρο

φούσαν άφθονο νερό κι μεγάλωναν σε ύψος 
και περιφέρεια. Γίνονταν πελώρια δένδρα και 
απέδιδαν καρπό που κρατούσε αρκετή περίο
δο, αφού η ωρίμανση τους άρχιζε τον Αύγου
στο και περατούτο το Νιόβρη. Δεν περνούσε 

χρονιά που να μη φορτωθούν με τα ολόγλυκα 

υπό ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΟΥ ΠΕΤΣΑ 

και μυρωδάτα σύκα, που ξεπερνούσαν σε αξία 
και θρεπτικότητα κάθε άλλο φρούτο. Αν το 

μi:ρος που βλόσταναν ήταν προσήλιο σπάνια 

προσβάλλονταν από τη μεσογειακή μυίγα και 
σκουλήκιαζαν. Κλάδευμα δεν χρειάζονταν οι 
συκιi:ς, γιατί οι πληγές που δημιουργούνται μ' 
αυτό, δύσκολα επουλώνουν και γίνονται αιτία 
να ξηρανθούν με την απορρόφηση του νερού 

της βροχής, που γίνεται από το μέρος της πλη

γής. Το μόνο κλάδευμα, που έκαμναν οι κάτοι
κοι της περιοχής στις συκιές, ήταν η αφαίρεση 
των παραφυάδων (παραπούλιων) που βγάζουν 

γύρω τριγύρω στις ρίζες με τα οποία συνήθως 

rιολλαπλασιάζονται. Η αφαίρεση των παρα

πούλιων ήταν απαραίτητη στη συκιά, γιατί αυ

τά την αδυνατίζουν με την απορρόφηση των 

τροφώνπουκάμνουνσεβάροςτης. 

Για τα πλεονεκτήματα αυτά που είχε η συκιά 

δεν υπήρχε: περβολοχώραφο στην περιοχή, 

που δεν είχε στις άκρε:ς του ένα σημαντικό 

αριθμό συκιιiJν. ιδίως τις μαύρες βαζανάτες 

από τις οποίες κάθε ιδιοκτήτης είχε ένα στα

θcrό κάθε χρονικό εισόδημα. Κάθε εισοδημα

τίας σύκων μάζευε σχεδόν καθημερινά τα ψη
μένα, γέμιζε δυο κοφίνια και δυο καλάθια έκα

μνε ένα φόρτωμα με βάρος 80-90 οκάδες και 
τα μετέφερε με το γαίδούρι στη Λευκωσία για 
πούληση. Πουλιόνταν στα προ του Β· Παγκο

σμίου Πολέμου χρόνιαν 1 1/2 γρόσια την οκά, 
το μεροκάματο του εργάτη τότε ήταν 9-12 
γρόσια και του κτίστη 18 γρόσια (2 σελίνια). 

Πολλοί παραγωγοί σύκων της περιοχής τα 
μετi:φεραν στα χωριά της Ανατολικής Μεσαο
ρίας (Αγκαστίνα- Μαραθόβουνο- Λευκόνοικο 

και τα πλησιόχωρα Τούρκικα χωριά, Πέτρα του 

Διγενή, Καλυβάκια, Κορνόκηπο) και τα αντάλ
λασσαν με σιτάρι ή κριθάρι. Προκειμένου με 

σιτάρι 1 1/2 οκά σύκα μια οκά σιτάρι και με το 
κριθάρι ίση ποσότητα σύκων με ίση ποσότητα 
κριθαριού 

Τα σιτηρά ήταν πολύ χρήσιμα για τους Κυ

θρεώτες ιδίως για κείνους που δεν ασχολούν
ταν με την καλλιi:ργεια τους. Το σιτάρι χρεια-
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ζόταν για την παρασκευή του ψωμιού που κά
θε οικογένεια στην Κυθρέα παρασκεύαζε στο 
σπίτι συνήθως κάθε Σάββατο για κατανάλωση 

σ' όλη την βδομάδα. Παρασκεύαζε ακόμη το 

πουργούρι και το κανάρι για το τραχανά που 
τα είχε για ξόδευση ολόγυρα του χρόνου. Από 
τα σύκα μονάχα μπορούσε να μαζεύσει όλη 
την ποσότητα του σιταριού που χρειαζόταν 

ένας παραγωγός για τις ανάγκες της οικογέ

νειας του σ' όλο το χρόνο. 

Το κριθάρι ήταν απαραίτητο για τους παρα

γωγούς της Κυθρέας για την εκτροφή ορνίθων 
για απόδοση αυγών και κρέατος για τις ανάγ
κες της οικογένειας τους. Χρειαζόταν ακόμη 
για την εκτροφή ενός χοίρου που κάθε γεωρ
γική οικογένεια έτρεφε στο σπίτι της για να το 

σφάζει στον καιρό κι ένα μέρος να πουλήσει 
και με το υπόλοιπο να ετοιμάσει στο σπίτι τα 
παστά, τα λουκάνικα, τη ζαλατίνα, να φυλαχ
θούν για τις ανάγκες της οικογένειας. · Ετρε
φαν ακόμη 1-2 αίγες. που γεννούσε καθεμιά 
2-3 ρίφια που θα είχαν ένα καλό εισόδημα από 
το κρέας τους και θα του έδιδαν το γάλα που 

θα έκαμνε τα χαλλούμια, τον τραχανά που θα 
περνούσε μ' αυτά η οικογένεια σ' όλο το 

χρόνο. 

Μεγάλες ποσότητες σύκων παρήγαγαν: 

Παυλής και Πετρής Γιωρκάτζη Παυλής (Γέ

παυλης) Καλλή, Κωστής (Σιντζέρης) Καλλή, 

Αννικού Καλλή, Τοουλιάς Ορφανού, Μιχάλης 
Φιτιρίκκος και άλλοι από την Κυθρέα. 

Μαζί με τα σύκα ωρίμαζαν ταυτόχρονα και 

τα ρόδια που διετίθeνταν κι αυτά με όμοιο 

τρόπο με τα σύκα. Οι ροδιές φυτεύονταν πυ

κνές πυκνές γύρω στα περβόλια και χρησί

μευαν σαν φυσικός φράκτης. Τρεις ήταν οι 

ποικιλίες που καλλιεργούνταν, οι γλυκές, οι 

πιτσιλίσιμες και οι μαϊφόσιηκες. Καρποφορού

σαν κι αυτές καθεχρονικά, χωρίς αποτυχία κι 

απέδιδαν πλούσιο καρπό που κρατιόταν στα 

δένδρα μέχρι το Δεκέμβρη. 

Καμμιά ασθένεια δεν πρόσβαλλε τα ρόδια. 
Μεγάλην όμως καταστροφήν προξενούσαν σ' 
αυτά οι σφήκες και προ παντός οι μεγάλες 
ποντίκες (νυμφίτσες) που aφθονούσαν στους 
φράκτες και καλαμιώνες σ' όλη την περιοχή 
της Κυθρέας. Γι' αυτό οι παραγωγοί βιάζονταν 
να τα μαζεύσουν προτού ωριμάσουν καλά, για
τί η προσβολή κυρίως άρχιζε μετά την 

υπερωρίμανση. 

Τα χρυσόμηλα ωρίμαζαν στα τέλη του Μάη 
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και διαρκούσαν μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Δυο 
ποικιλίες καλλιεργούνταν από τα παλιά χρόνια 
η πικροκοκκονη και η κa·ίσιά. · Ηταν από τα 
πρώτα φρούτα της χρονιάς κι είχαν καλή προ
τίμηση με αμειπτική τιμή 3-6 γρόσια την οκά 
ανάλογα με την πρω[μότητα. Διατίθεντο στην 
αγορά της Λευκωσίας και στα χωριά της Ανα
τολικής Μεσαορίας είτε με χρήμα είτε με αν

ταλλαγή σιτηρών όπως εγίνετο και με τα σύκα. 

Καλοί πραγωγοί Χρυσομήλων ήταν: Κώστας 
και Γιώργος Γιαννάκης, Μιχάλης Κάκκιτος και 
άλλοιαπότηνΚυθρέα. 

Πρέπει να σημειωθεί πως τα δένδρα αυτά 

που φυτεύονταν στις άκρες των χωραφιών 

εκεί που aπορροφούσαν μόνα τους το νερό 

που χρειάζονταν κι είχαν τόση επιβλητικότητα 

και μεγαλοπρέπεια στα γύρω τοπία, με την 
επένδυση των χωματένιων αυλακών με τσι

μέντο που έγινε το 1957 στερήθηκαν του συ
χνο~ ποτίσματος και έτσι καταδικάστηκαν στο 

μαρασμό και στην παρακμή και σε βραχύ χρο

νικό διάστημα ξηράνθηκαν κι ένα μόνιμο και 
πάγιο εισόδημα στερήθηκαν οι ιδιοκτήτες 
τους. 

Το 1957 έγιναν τα πετραύλακα (κύριος κορ
μός και μερικά παραύλακα) από την Αποικιακή 

Κυβέρνηση για εξοικονόμηση του νερού, που 

πήρε από την πηγή Κεφαλοβρύσου, για την 
ύδρευση 14 χωριών της Ανατολικής Μεσαο
ρίας. Στα επόμενα χρόνια έγινε τμηματική 

επέκταση των πετραύλακων από τον Αρδευτι

κό Σύνδεσμο Κυθρέας με σχετική ν επιχορήγη

ση από την Κυβέρνηση. 

Η κατασκευή των πετραυλάκων είχε πραγ

ματικά ευεργετικά αποτελέσματα στην εξοι

κονόμηση νερού για άρδευση, είχε όμως και 

τα αρνητικά αποτελέσματα, την καταστροφή 

πολύτιμων δένδρων και τη στέρηση παγίου 

γεωργικού εισοδήματος. 

Πέρα όμως από τη καλλιέργεια των πιο πάνω 
καρποφόρων δένδρων η Περιοχή Κυθρέας 
καλλιεργούσε σε πολύ εκτεταμένη κλίμακα τα 

διάφορα εποχιακά λαχανικά, όσπρια, πατάτες, 
βαμβάκι, σησάμι, σιτηρά, Πεπονοειδή κ.λ. και 
παρήγαγε μεγάλες ποσότητες απ' αυτά, όσο 

σε καμμιά άλλη περιοχή της Κύπρου μας. Η 

πλούσια πηγή του Κεφαλοβρύσου κάλυπτε σε 

άρδευση όχι μονάχα την περιοχή Κυθρέας, αλ
λά και τις περιοχές των γειτονικών της χω

ριών, που είχαν νόμιμα δικαιώματα πάνω στην 

πηγή, με ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας νε-



ΕΛΕγΘΕΡΗ κγΘΡΕΑ 

ρού. Γι' αυτό η γεωργική παραγωγή ήταν τόσο 
πλούσια και παρίστατο ανάγκη να γίνει εξαγω
γή στο εξωτερικό όπως εγίνετο με τις ελιές τα 
εσπεριδοειδή, τις πατάτες, τα κρεμμύδια το 
βαμβάκι τα κουκιά κ.λ.π. 

Οι εντατικές καλλιέργειες των καρποφόρων 
δένδρων από τη μια και οι πολλές εποχιακές 
καλλιέργειες από την άλλη απαιτούσαν πλήρη 
απασχόληση των παραγωγών. Μπορούμε να 
πούμε χωρίς υπερβολή, πως οι γεωργοί της 
Κυθρέας δεν μπορούσαν να ησυχάσουν ούτε 

μέρα ούτε νύκτα και το γεωργικό τους επάγ

γελμα ήταν μια συνεχής και αδιάλειπτη εργα
σία, ιδίως για τους γεωργούς εκείνους που 

κατείχαν σημαντικό γεωργικό κλήρο εκτός 
της περιοχής Κυθρέας στον εκτεταμένο κάμ
πο νοτιώτερα της Κυθρέας. Τέτοιοι γεωργοί 
ήταν: 

Στην περιοχή Μπέη Κιογιού και Επηχούς, Κ 
Κολιήδες, Κόληδες, Κουστούρηδες, Γιαννώ
δες, Ζαμπάδες, Χ· · Αθανάσηδες, Φιλιππίδες, 
Τσικκάδες, Στυλιανίδηδες, Φώτης Αδαμίδης, 
Ζαμπάκηδες, Μουγκάδες, κληρονόμοι Χατζή 

του Χατζηγιώρκου, Γερολεμίνες, Ορφανίδες 

και άλλοι. Στην περιοχή · Εξω Μετοχίου κλη
ρονόμοι Λεμονοφίδη και Γιάγκου Θεμιστού. 
Στην περιοχή Βώνης Σταυράκηδες, Θεοχάρη
δες, Πέτσιδες, Αντωνάτζηδες, Ζαμπάδες, Κλη

ρονόμοι Μιχαήλη Σίμου, Ταζέτικοι, Νίκος και 
Κυριάκος Αθανάση, Στυλιανίδηδες και άλλοι. 
Στην περιοχή Παλαικύθρου κληρονόμοι Μι
χαήλη Σίμου, Χατζηγιάγκηδες, κληρονόμοι 
Γιώρκου Χ .. Νικόλα, κληρονόμοι Γιωρκή της 
Αθηνάς και άλλοι. Στην περιοχή Τ ραχωνιού και 
Νέου Χωριού Ζαμπάδες, Γιαννάτζηδες, Αντω
νάτζηδες, Κολίτσηδες, Γεωργιάδηδες, κληρο
νόμοι Χρίστου Χαραλάμπαινας, Γιωρκάτζη
δες, Δεσπότηδες, Ακαθιώτηδες και άλλοι. 

Οι γεωργοί αυτοί εκτός από τις πιο πάνω 
καλλιέργειες ασχ-ολούνταν και με την καλ

λιέργεια σιτηρών και καθένας καλλιεργούσε 
χpόνu μc. χμ όνο 50-100 σκάλες. Με τα aρχέγο
να μέσα που χρησιμοποιούσαν στην εποχή 
τους (καλλιέργεια με ξύλινο άροτρο, θέρισμα 
με το δρεπάνι, μεταφορά δεματιών με τα βω

δάμαξα, αλώνισμα με τη δουκάνη, καταπολέ
μηση αγριοχόρτων ·με ψεκαστήρα του ώμου, 
εσοδείες σιταριού κριθαριόυ και aχύρου και 
λοιπές εργασίες) χρειάζονταν ένα αρκετά 
υπολογίσιμο μέρος του χρόνου. 

Η πιο πάνω αναφορά πως οι γεωργοί της 
περιοχής Κυθρέας δεν ησύχαζαν με μέρα με 
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νύκτα είναι χωρίς αμφιβολία η πραγματικότη
τα. Να φανταστούμε το γεωργό που όλη τη 

μέρα αλώνιζε με τη δουκάνη που την έσυραν 
τα βώδια, τύχαινε τη νύχτα να είχε νομή νερού 
έπρεπε αναγκαστικά να ξενυκτήσει στο πότι
σμα, παρ' όλη την κούραση της μέρας. Επι

πρόσθετα προς την κούραση της εργασίας της 
μέρας έπρεπε ο γεωργός να κάμει στη διάρ
κεια της νύκτας την εσοδεία των σιτηρών και 

του aχύρου, ιδίως του τελευταίου, που ήταν 
τελείως αδύνατο να γίνει στη ζέστη του καλο
καιριού. ·Ε πρεπε ακόμη τη νύκτα να κάμει το 

στρέψιμο (γύρισμα) του αλωνιού και το κτένι
σμα των πεπιεσμένων κλαδιών των σιτηρών, 
για να τα κυνηγά εύκολα η δουκάνη. · Επρεπε 
να ξυπνήσει ενωρίς την αυγή για να μεταφέρει 
τα ζερζεβατικά του στις αγορές της πόλης ή 

των χωριών για πούληση. Γίνεται φανερό πως 
για να προκάμει τις τόσες ασχολίες του έπρε
πε να είχε την βοήθεια όλων των μελών της 
οικογένειας του. 

Η πολύπλευρη αυτή απασχόληση των γεωρ
γών Κυθρέας και περιχώρων τους έκαμνε ερ
γατικούς και δουλευτάδες, οικονόμους και τέ

λειους οικογενειάρχες, τίμιους και ειλικρινείς 
πολίτες, ευσεβείς και καλούς χριστιανούς. Το 

γεωργικό επάγγελμα απέβηκε πραγματικά μέ
σο ηθικής τελειότητας όπως το χαρακτηρίζει ο 
σοφώτατος Σωκράτης. Η φιλεργία και δραστη
ριότητα των Κυθρεωτών που παραδοσιακά 
τους χαρακτήριζε συνέτεινε να προοδεύουν 
είτε έμεναν στο τόπο τους, είτε μετανάστευαν 
στο εξωτερικό είτε τρέπονταν στις τέχνες, τα 

γράμματα, τις επιστήμες, το εμπόριο, τη 
βιομηχανία. 

Οι εποχιακές καλλιέργειες ήταν ζωτικής ση

μασίας για τους Κυθρεώτες παραγωγούς και 
μάλιστα σε εποχές δύσκολες που οι αγρότες 
περιορίζονταν να ζήσουν στο περιβάλλο του 
χωριού. Σε εποχές που δεν υπήρχαν τα μέσα 
συγκοινωνίας για μετακίνηση των χωρικών 

στις πόλεις, ούτε και οι πόλεις διέθεταν τις 
τόσες σημερινές απασχολήσεις για να ικανο
ποιήσουν σε εργασία όσους προτιμούσαν να 
εγκατασταθούν και ζήσουν σ' αυτές. Σ' αυ

τούς τους δύσκολους καιρούς Κυθρεώτες 

που διέθεταν μερικές σκάλες χωραφιών 5-6 
που τις πότιζε ο χαμοθεός του Κεφαλοβρύ

σου, όπως αποκαλούσαν την μεγάλη πηγή, 
μπορούσαν άνετα να συντηρήσουν την πολυ
μελή τους οικογένεια και σε εξαιρετικές περι
πτώσεις να στείλουν τα παιδιά για σπουδές 
στην πόλη (δασκάλοι, κυβερνητικοί και ιδιωτι
κοί υπάλληλοι) και στο εξωτερικό (γιατροί, δι-
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κηγόροι, καθηγητές) εξαιτίας των πολλών εισ

οδημάτων που είχαν ολόγυρα του χρόνου από 
τη γεωργία. 

Πρέπει να σημειωθεί πως οι καλλιεργητές 

αυτοί κατείχαν μερικά μοvο κτήματα, χωρίς να 
έχουν ιδιοκτησία νερού. Τις νομές του νερού 
τις κατείχαν οι εκκλησιές (Φανερωμένη, 
'Α γιος Ανδρόνικος Κυθρέας, Αρχιεπισκοπή) 
το Εβκάφ και άλλοι ξένοι ιδιώτες. ·Η ταν λοι
πόν υποχρεωμένοι να ενοικιάζουν απ' αυτούς 
και να πληρώνουν καθεχρονικό ενοίκιο. Το 

ενοίκιο μιας δωδεκάωρης νομής με δεκατε
τραήμερο κύκλο κυμαινόταν 1::20-30. 

·Ε να καλά καλλιεργημένο και κοπρισμένο 
χωράφι μπορούσε ν' αρχίσει με τη καλλιέργεια 

κουκιών το φθινόπωρο. Στη συνέχεια ακολου
θούσε η καλλιέργεια της τομάτας ή των κραμ
βιών. Ύστερα από τις καλλιέργειες αυτές 
ακολουθούν τα κρεμμύδια ή οι πατάτες. Στη 
συνέχεια η σπορά του κριθαριού και τελικά το 
βαμβάκι και το σησό.μι. Στις καλλιέργειες αυ
τές μπορεί ν' αναφερθεί και η καλλιέργεια της 
μολοχίας είτε αυτή βλαστάνει μόνη της, είτε 

σπείρεται με σπόρο σε χωράφι καλά καλλιερ
γημένο κοπρισμένο ή λιπασμένο. 

Ο κύκλος των εργασιών των εποχιακών καλ
λιεργειών άρχιζε κυρίως με το κόπρισμα ενός 
χωραφιού που πέρασε για σειρά χρόνια με αλ
λεπάλληλες φθινοπωρινές και χειμερινές καλ
λιέργειες με σιτηρά, κουκιά, πατάτες, βίκο. 
φαρρά (κριθάρι που δίδεται χλωρά τροφή στα 

ζώα). Το χωράφι τούτο έτσι ερχόταν πρωτομά
ξουλο στις καλοκαιρινές καλλιέργειες, ήταν 

πναστό όπως το έλεγαν οι γεωργοί και ήταν 
βέβαιο, πως θα πετύχαινε κάθε καλλιέργεια 
που στη σειρά θα εγίνετο και θα είχε καλήν 

απόδοση. Πρέπει ν' αναφερθεί πως η καλοκαι

ρινή άρδευση εξαντλεί πολύ το χωράφι. Στο 
πναστό αυτό χωράφι ερχόταν και το πλούσιο 
κόπρισμα μαζί με τη συμπληρωματική λίπανση 
να προσθέσει νέες και νέες δυνάμεις. 

Καλό κόπρι που χρησιμοποιόταν ήταν κυ
ρίως των αιγοπροβάτων, που έπρεπε να ήταν 
καλά χωνευμένο και μπορούσε να δώσει τρο
φή στις διάφορες καλλιέργειες για 3-5 χρόνια. 
Κατώτερο κόπρι ήταν του βωδιού, του γαδά

ρου και της καμήλας, που άντεχε λιγώτερα 

χρόνια στις καλλιέργειες. 

Το κόπρι μεταφερόταν στο χωράφι είτε με 
τα βωδάμαξα αν υπήρχε πέρασμα να πλησιά
σουν στο χωράφι, είτε με τα γαϊδούρια φορτω-
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μένα στα σακκιά. Τακτικοί ξεκοπριστάδες με 

τα βωδάμαξα ήταν ο Μιχάλης και Βαγγελής 
Πελετιές από την Κυθρέα και Γιαννής Τσιρί
πιλλος από το · Εξω Μετόχι. Εκτός απ' αυτούς 
πολλοί γεωργοί είχαν το δικό τους βωδάμαξο 
και έκαμναν μόνοι τους το ξεκόπρισμα φθάνει 
να πλησίαζε το χωράφι τους. 

Στη περίπτωση που το ξεκόπρισμα γινόταν 
με γα'ίδούρια υπήρχαν συστηματικές ομάδες 

ξεκοπριστάδων που ανελάμβαναν το ξεκόπρι

σμα στα χωράφια της Κυθρέας συνήθως από 

τη Βώνη ή το Νιο χωριό που η απόσταση ήταν 
κοντινή και μπορούσε να γίνει με τα ζώα. Η 

Βώνη συντηρούσε αρκετά ζώα αιγοπρόβατα, 
καμήλες, βώδια ενώ το Νιο χωριό είχε πολλά 

αιγοπρόβατα και βώδια. 

Μια τέτοια ομάδα από την Κυθρέα ήταν ο 
Γιαννής της Τζυρκάκας, ο Γιώργος Κελε

κωνσταντής, ο Χριστόδουλος Καραβός. Μια 

άλλη από το Νιο χωριό ήταν ο Ανδρέας Ρωτός, 
ο Χριστόδουλος Χ· · Κούρος, Γιάννης Αντωνή 
Κελεπέσιης, Κυριάκος Φωτή Χοίρος, Γιάννης 

Καρτακκούλης. Καθένας απ' αυτοίις διέθετε 

ένα δυνατό γα'ίδούρι καλά περιποιημένο κι 
αναλάμβαναν ανάλογα και την αγορά και την 

μεταφορά της κοπριάς στο χωράφι. Πολλές 

φορές ο ιδιοκτήτης αγόραζε την κοπριά και 
αυτοί αναλάμβαναν μόνο την μεταφορά της 

στο χωράφι. 

Και στις δυο όμως περιπτώσεις μεταφοράς 

της κοπριάς στο χωράφι με τα ζώα και στην 
περίπτωση ακόμη με τα βωδάμαξα κάθε γομά

ρι δεν στοίχιζε παραπάνω από 1-2 σελ. το κα
θένα στο χωράφι στα προπολεμικά χρόνια του 

Β· Παγκόσμιου Πόλεμου. ·Ε να χωράφι των 

δυο σκαλών χρειαζόταν 150-200 γομάρια και η 
αξία τους κυμαινόταν ανάμεσα στις 1::15-20. 

Μετά τη συμπλήρωση του κοπρίσματος άρ
χιζε το ξάνισμα της κοπριάς στο χωράφι για να 

καλύψει όλη του την επιφάνεια. Μετά έπρεπε 

να καλλιεργηθεί το χωράφι χωρίς αναβολι'ι για 
να μη μένει το κόπρι εκτεθειμένο στον ήλιο 
και αέρα, γιατί θα εξανεμισθούν οι θρεmικές 
του ουσίες. Το άζωτο που περιέχει είναι στοι

χείο ευκολοδιάλυτο, στην επήρεια των καιρι

κών μεταβολών. 

Η καλλιέργεια γινόταν με βαρετό ξύλινο 
άροτρο. Προηγείτο το νιάσμα και ακολουθού
σε το διβόλισμα σε τρόπο που να φθάσει η 
καλλιέργεια στο βάθος 2 πόδια και να γίνει με 
προσεκτικό τρόπο για να ξηλωθεί όλο το χω

ράφι και να μη μείνει μέρος ακαλλιέργητο. 
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Τέτοιοι καλοί ζευγολάτες που προϋπόθεταν 
γερά και περιποιημένο βώδια για να ξηλώσουν 

καλά το χωράφι ήταν: Βαγγέλης και Μιχάλης 
Πελετιές, Μιχάλης Ταζέτικος, Κύπρος Στου
ράκη, Χ· · Πετρής Πέτσας, Αθανάσης Κυριά
κου όλοι από την Χρυσίδα. Γιοσήφης Αντωνάτ
ζιη, Κλεάνθης Μαρκαντώνης, Μιχάλης Παυλή 
Λευτέρη, Ανδρέας Ορφανού (Σιόλοππος), Πα

ναγιώτης Κόλα, Γεώργιος Τσουλιά Ορφανού, 
Κλεάνθης Κολιός (Κλεινής) από την Κυθρέα, 

Μιχάλης Καλογήρου από τη Συρκανιά, Θεοχά

ρης Σταυράκη, Κώστας Παπαγεωργίου, Αχιλ
λέας Πέτσας, Θεοχάρης Σάββα από τη Βώνη 

και Χασάν Μεμέτ, Μουκτάρης από το Μπέη 

Κιογιού. 

Ύστερα από το κόπρισμα και την καλλιέρ

γεια του χωραφιού στα μέσα του Οκτώβρη 

έπρεπε το χωράφι αυτό να ποτιστεί με τρεξι
μιό νερό πλυμαντό σ' όλη την έκταση και σε 

τρόπο που να μη μείνει aπότιστο μέρος. 15-20 
μέρες ύστερα από το πότισμα και όταν το χώ

μα βρισκόταν στον όργο του (ούτε πολύ τρυ

φερό οί,τε πολύ σκληρό) έπρεπε να σπαρεί με 
κουκιά που συντελούσαν σαν αζωτολόγο φυτό 

στον εμπλουτισμό του χωραφιού σε άζωτο 

που έπαιρναν από την ατμόσφαιρα. 

Ο σπόρος των 'κουκΗi>ν αγοραζόταν από την 
αγορό της Λευκωσίας, γιατί οι γεωργοί της 

περιοχής Κυθρέας προτιμούσαν την αλλαξο

σποράν και δωκριτικό ττου έπρεπε να είχαν 

ήταν ο αδρός σπόρος. Τέτοιος καλός σπόρος 

προερχόταν από τη περιοχή Περιστερ<λJνας 
Ακακιού και Κορμακίτη. Το σπάρσιμο γινόων 

προσεκτικά σπό το ζευγολάτη και δυο γυναί

κες που έρριπταν το σπόρο των κουκιών στην 

aυλακιά που άνοιγε ο ζευγολάτης. Με το ελα

φρό του ξίιλινο άροτρο που το έσυραν τα βώ

δια ο γεωργός άνοιγε αυλακιές όχι πολύ βα-
θιές και ίσιες και στην aυλακιά αυτή δυό γυναί
κες, μια από τη μια άκρη μέχρι το μέσο της 

aυλακιάς και η άλλη από το μέσο μέχρι την 

άλλη άκρη της aυλακιάς, έρριπταν ανά ένα 
κουκί κάθε ένα πόδι. Αναλάμβαναν δυο γυναί

κες για ν' αποφευχθεί καθυστέρηση του ζευ

γολάτη στο άνοιγμα των αυλακι<iJν. Δεν επι
τρέπετο χάσιμο χρόνου για να συμπληρωθεί 

το γρηγορότερο η σπορά και ακολουθήσει το 

σαράκλισμα ώστε να σκεπασθούν με τον όργο 

τους οι σπόροι για να μπορέσουν να 

βλαστήσουν. 

· γστερα από τη σπορά γινόταν, το σαρά~λι
σμα (σβάρνισμα). Τα βώδια έ~υραν ξωπισu: 
τους το σάρακλο που ήταν δεμενος στ? ζυγο 
με όρθιο πάνω του και οδηγό το γεωργο. Σκε-
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παζόταν έτσι όλος ο σπόρος στο υγρό χώμα 

που ξεβλαστούσε σε 12-15 μέρες. 

Τα κουκιά με τις βροχές του φθινοπώρου 

πνίγονταν σε ζιζάνια (αγριόχορτα) γι' αυτό μό
λις αποκτούσαν 5-6 φύλλα γινόταν το πρώτο 
σκάλισμα και ύστερα από ένα μήνα ακολου
θούσε και δεύτερο σκάλισμα αν ξεφύτρωναν 
νέα χόρτα. 

Τα κουκιά στην περιοχή Κυθρέας καλλιερ
γούνταν σε πρώιμη και όψιμη καλλιέργεια. Η 
πρώτη προοριζόταν για την παραγωγή φρέ

σκων κουκιών κι η δεύτερη για την παραγωγή 
ξηρών κουκιών. Η πρώιμη σπορά γινόταν 
aραιότερη από την όψιμη, γιατί σ' αυτή τα φυ
τά αδέλφωναν πολύ στο παχύ αργιλώδες έδα
φος της Κυθρέας. 

Ποτίσματα δεν γίνονταν στα κουκιά σ' όλη 
την περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα, 

γιατί αρκούνταν μόνο με τις βροχές. Οι γεωρ

γοί μάλιστα δυνάμωναν καλά τις δησιες του 
χωραφιού τους να μη διοχετευτούν στο χωρά
φι τα νερά των χειμάρρων γιατί ήταν επικίνδυ

να στα κουκιά. Αρρωστούσαν και κιτρίνιαζαν 

και δεν είχαν τη δύναμη να καρποφορήσουν. 

Προς το τέλος του χειμώνα (μέσα του Φερβά

ρη) έπρεπε να ποτιστούν για να έχουν δύναμη 

να δέσουν τους aνθούς και να κάμουν τον 

καρπό τους που έβγαινε συνήθως στα μέσα 

του Μάρτη. Η κατανάλωση των πρώιμων κου

κιών γινόταν στην αγορά της Λευκωσίας. Σακ

κιά γεμάτα μέχρι το στόμα καλά ραμμένα 
μεταφέροvτeιv στην αγορά για να πουληθούν. 
Πολλή παραγωγή κουκιών καταναλίοκετο και 

στα χωριά της Μεσαορίας ιδίως στη Τύμβουν 

και Αθηαίνου. · Αρχιζαν συνήθως τα πρώτα 
από μισό σελίνι την οκά και κατέβαιναν με την 

αύξηση της διάθεσης τους στα 2-3 γρόσια την 
οκά και προχωρούσαν στο γρόσι για να πουλη

θούν και πιο κάτω από τους 30 παράδες την ο κ. 
(το γρόσι είχε 40 παράδες). Τα χλωρά κουκιά 
ήταν πολύ νόστιμα και προτιμούνταν για την 
εξαιρετική τους γεύση. Ονομαστά ήταν τα 

κουκιά της περιοχής Βώνης. ·Ε να σακκί που 
μπορούσε να φθάσει τις 1 00-120 οκάδες όταν 
φθτ]νιζαν δεν μπορούσε να εισπράξει πιο πάνω 

από δέκα σελίνια. Στην αρχή που τα θηλάκια 

ήταν τρυφερά μαγειρεύονταν με τα φύλλα, 
όταν όμως έβαλλαν κούνα τότε μαγειρεύον
ταν ξεκούνια. Και στη μια και στην άλλη περί

πτωση ήταν γλυκά και εύγε στα. 

Τα πιο πολλά κουκιά πουλιόνταν φρέσκα. Οι 
όψιμες καλλιέργειες κι εκείνες από τις πρώι-
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μες που φθήνιζαν πολύ στην αγορά (κατέβαι

ναν κάτω από το γρόσι την οκά) τα έκαμναν 
ξηρά. Οι κουκιές με το καρπό τους ύστερα που 
ξήραιναν μεταφέρονταν στα αλώνια όπου τα 
αλώνιζαν, τα έστηναν σωρούς και τα ανέμιζαν 
να ξεχωρίσει ο καρπός από τ' άχυρα όπως εγί
νετο και στα σιτηρά. 

Συνηθέστερη ασθένεια που πρόσβαλλε τις 
κουκιές στην Περιοχή της Κυθρέας ήταν οι 
αψίδες (ψώρα). Η προσβολή άρχιζε από τη κο
ρυφή της κουκιάς κι αργότερα εκτεινόταν σ' 
όλο το φυτό. Απομυζούσαν τους χυμούς των 
φύλλων και του κορμού και τα φυτά εξασθε

νούσαν πολύ και δεν μπορούσαν να θρέψουν 
τους καρπούς. Πρόσβαλλε κυρίως τις όψιμες 
καλλιέργειες. Καμμιά φροντίδα για την κητη
πολέμηση της ψώρας δεν λαμβανόταν αν και 
υπήρχαν φάρμακα για εξολόθρευση της. 

· Αλλος εχθρός που πρόσβαλλε τις κουκιές 
ήταν η οροβάγχη (κ. λύκος). · Ενα παράσιτο 
φυτό που βλάστανε κοντά στις ρίζες των κου

κιών απορροφούσε όλες τις τροφές και οι κου
κιές ξηραίνονταν από έλλειψη τροφής. Αν η 
προσβολή ήταν μεγάλη έκαμνε μεγάλη κατα

στροφή στις κουκιές. Μέσο καταπολέμησης 
του λύκου ήταν πολυετής αμειψισπορά του 
χωραφιού με φυτά που δεν του επιτρέπουν να 
βλαστήσει και να τραφεί (πατάτες, σιτηρά). 

Καλοί παραγωγοί κουκιών ήταν: Πετράκης 
Χ· · Λούκα, Μιχάλης Σίμου από την Κυθρέα, 
Αχιλλέας Πέτσας Χριστόδουλος Παπαγεωρ
γίου από τη Βώνη, Νίκος Μάρκου, Χ·· 

Ανδρέας Σοφοκλέους από το Νέο χωριό και 

άλλοι. 

Στη συνέχεια το κοπρισμένο αυτό χωράφι 
που πολλές φορές στην καλλιέργεια των κου
κιών είχε προστεθεί και λίπασμα 0-7-11 ή 0-16-
0 για την ενίσχυση της καρποφορίας 40-50 οκ. 
την σκάλα και ενισχυμένο με το άζωτο της 
ατμόσφαιρας, που είχαν συσσωρεύσει στο 
έδαφος τα κουκιά, μέσα στον Απρίλη έπρεπε 
να καθαριστεί από τις κουκιές, να καλλιεργη
θεί 2-3 άροτρα ν' ανοιγούν αυλάκια σε απόστα
ση 10-12 πόδια το ένα από τ' άλλο για να φυ
τευθεί με τομάτες. Πολλοί που έβαζαν πρώ'ίμα 
τα κουκιά ήταν δυνατό να καλλιεργήσουν τις 
τομάτες στο τέλος του Μάρτη. Γιατί οι Κυ
θρεώτες είχαν ένα γνωμικό για τις καλλιέρ
γειες τους που μεταφερόταν από τη μια γενιά 
στην άλλη «Κουκιά του Οκτώβρη, Πομιλορκά 

του Μάρτη, και κραμβί του Αυγούστου" για 
την πρώιμη καλλιέργεια των ειδών αυτών. 
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Σπορόφυτα τομάτας γίνονταν από τους 
ίδιους τους καλλιεργητές. Αυτοί ξεχώριζαν τις 
πιο πρώιμες τομάτες, τις άφηναν να ωριμά
σουν καλά αφαιρούσαν απ' αυτές τους σπό
ρους και μέσα στο Δεκέμβρη τους έσπερναν 
σε καλά ετοιμασμένο σπορείο. 

Το σπορείο γινόταν σε μέρος προσήλιο και 
καλά προφυλαγμένο από τους ψυχρούς αέρη
δες του Βορρά. Σκάβετο καλά το χώμα, προσ

τίθετο καλά χωνευμένο κόπρι, ισιώνετο η επι
φάνεια και πάνω σ' αυτή σπερνόταν ο σπόρος. 
Σκεπαζόταν με αφρούγιο χώμα και καλυπτό

tαν σ' όλην την επιφάνεια με παλούρες για να 
εμποδίζουν τα πουλιά να σκάβουν και τρώ
γουν τους σπρόρους ή τα τρυφερά φυτά που 

θα βλάσταναν αργότερα. Οι παλοίιf>' θα 
aφαιρούνταν όταν τα φυτά μεγάλωναν και 
ήταν απρόσβλητα από τα πουλιά. 

Οι σπόροι βλαστούσαν μετά από 15-20 μέ
ρες και τα σπορόφυτα μέχρι τον Απρίλη που 
θα εφυτεύονταν στο ετοιμασμένο χωράφι 
μπορούσαν να φθάσουν στην κατάλληλη ανά
πτυξη για μεταφύτευση. Γίνονταν συχνά ξε

χορτίσματα και τακτικά ποτίσματα που υπο

βοηθούσαν την ανάπτυξη των φυτών. · Οταν 
έφθαναν στο κανονικό ύψος διακόπτονταν τα 
ποτίσματα για να σκληρυνθούν τα φυτά, γιατί 
τα τρυφερά φυτά aστοχούσαν στη 
μεταφύτευση. 

Συστηματικοί παραγωγοί σποροφύτων το
μάτας, βαζανιάς, πιπεριάς, ήταν: Κυριάκος 
Λούκα, Βασιλού Πατρικιώτη, Φώτης Αδαμίδης, 

Ανδρέας Αδαμίδης, Ανδρέας Χ·· Αδάμοu (Κα

ραπίνας) όλοι από την Κυθρέα. 

Την προηγούμενη μέρα της μεταφύτευσης, 
τα σπορόφυτα ποτίζονταν με άφθονο νερό για 
να βγαίνουν σύρριζα και με χώμα γύρω στις 
ρίζες. Αυτά τα φυτά φυτεύονταν στις αυλα
κιές που ανοίχθηκαν στο προετοιμασμένο χω
ράφι που αναφέραμε προηγούμενα σε απο
στάσερις 2-3 πόδια το ένα από το άλλο. 

Στο χωράφι αυτό παράλληλα με τη τομάτα 
καλλιεργούνταν και τα άλλα καλοκαιρινά λα

χανικά, μπάμιες, κρεμμυδόσπορος, κολοκυ
θιές, αγγουριές, βαζανιές, πιπεριές, κολοκα
σούδι (γέλερμασι), λουβιές. Αυτά όλα αποτε
λούσαν τα ζερζεβατικά και καθένα είχε τον 

ειδικό τόπο, που προνόησε και παρασκεύασε ο 
γεωργός μετά την καλλιέργεια του χωραφιού. 

·Ε να εκτεταμένο τεμάχιο χωραφιού εσπεί

ρετο με μπάμιες στα πεταχτά και χωρίζετο στο 
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μέσο με όχτο για το εύκολο πότισμα της. ·Ε να 
άλλο τεμάχιο παρόμοιο με το πρώτο σπερνό
ταν με το κρεμμυδόσπορο που θα παρήγετο 
το κοvάρι για παραγωγή κρεμμυδιών τον επό
μενο χρόνο. Στην άκρη μιας πλευράς του χω
ραφιού aνοίγονταν κατάλληλες αυλακιές που 
θα σπείρονταν οι σπόροι της κολοκυθιάς (πάλ
καπα, σιαθούρκα, κρεατοκόλοκα). Προτιμάτο 
η άκρη του χωραφιού για να 'χουν aπλοχωριά 
για το άπλωμα τους που τόσο αγαπούν οι 
κολοκυθιές. 

Ανάμεσα στις αραιές αυλακιές για τις τομά
τες aνοίγονταν και μερικές, πιο στενές για την 
καλλιέργεια της αγγουριάς. Το είδος της αγ
γουριάς που καλλιεργόταν στην Κυθρέα ήταν 
εκείνη που έκαμνε τα μακρουλά αγγουράκια 
που πουλιούνταν, με το κομμάτι κι όχι με την 
οκά. Πουλιόνταν στον καιρό εκείνο 2-3 γρόσια 
το ένα. Δίπλα από τις αγγουριές aνοίγονταν 
αυλάκια πολύ πιο στενά το ένα από το άλλο 
που προορίζονταν για την καλλιέργεια της πι
περιάς (αψές, γλυκιές) και της βαζανιάς (μαύ
ρα στρογγυλά, βαζανάτα μακρουλά). Σε ορι

σμένα άλλα αυλάκια που aνοίγονταν πιο μέσα 

από τις κολοκυθιές προορίζονταν για το κολο

κασούδι (γέλερμασι). Τα λουβιά σπείρονταν 

στην άλλη πλευρά της aυλακιάς που φυτεύον
ταν οι τομάτες. Σπείρονταν όχι ακριβώς αντί
κρυ της τομάτας αλλά στο ενδιάμεσο της από 
την άλλη πλευρά και πολύ αραιά η μια λουβιά 
απ' την άλλη σε τρόπο που πάνω στη ράχη που 
έμενε ανάμεσα στις δυο αυλακιές να ξαπλώ
νουν άνετα τόσο η τομάτα από τη μια μεριά 

όσο και οι λουβιές από την άλλη. 

Προτιμούσαν στην Κυθρέα στην ίδια aυλα
κιά τη τομάτα και τα λουβιά, πρώτα για εξοικο

νόμηση χωραφιού για ξεχωριστές καλλιέρ
γειες των δυο φυτών και δεύτερο για εξοικο
νόμηση ακόμη νερού που ήταν τόσο πολύτιμο 

στην περίοδο του καλοκαιριού. Η παρεμβολή 
ακόμη του λουβιού στο ίδιο αυλάκι της τομά
τας στάλωνε το νερό και γινόταν μεγαλύτερη 
απορρόφηση νερού για ν' αντέχει η τομάτα 
στους θερμότερους μήνες Ιούλιο και Αύγου
στο. Για να μη συμπνίγονταν τα δυο φυτά ο 

καλλιεργητής ξεχώριζε προσεκτικά και έγερ
νε απ' τη μια πλευρά της ράχης τις τομάτες και 

απ' την άλλη μεριά τα λουβιά. 

Το πότισμα γινόταν κάθε 8 μέρες. Για να 
γίνει όμως κατορθωτό τούτο έπρεπε να γίνει 
ανταλλαγή της νομής των νερών, που ήταν 

καθορισμένα κάθε 14 μέρες, μεταξύ δυο 

γεωργών που είχαν την ίδια μέρα νομή ένας 
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την πρώτη βδομάδα της κι ο άλλος τη δεύτερη 
βδομάδα της. Ο πρώτος λ. χ. είχε νομή τη Δευ
τέρα της τρέχουσας βδομάδας συμφωνούσε 
με τον ιδιοκτήτη που είχε κι αυτός νομή τη 
Δευτέρα της ερχόμενης βδομάδας έτσι έδιδε 
ωρισμένες ώρες νερού ο πρώτος στο δεύτερο 
και έπαιρνε τις ίδιες ώρες ο πρώτος από το 
δεύτερο την ερχόμενη βδομάδα προς όφελος 
και εξυπηρέτηση και των δυο. 

Τούτο γινόταν σ' όλη τη διάρκεια της καλο
καιρινής περιόδου δηλ. από τον Απρίλη μέχρι 
τον Οκτώβρη. Από τον Οκτώβρη και πιο πέρα 
αν παρατεινόταν η ζωή των καλοκαιρινών φυ
τειών μπορούσαν να ποτίζονται κάθε 14 μέ
ρες, χωρίς να διψάσουν όπως ήταν τακτοποιη
μένα τα νερά της Κυθρέας και δεν χρειαζόταν 
καθόλου ανταλλαγή. 

Μερικοί ακόμη ιδιοκτήτες που διέθεταν νε
ρό μπορούσαν με το σύστημα της ανταλλαγής 
να ποτίζουν τα ζερζεβάτια τους κάθε 4 μέρες 
μέσα στη θερμότερη περίοδο του Αυγούστου. 

Γίνεται φανερό πόσοι και πόσοι κόποι χρειά
ζονται για τέτοια συχνά ποτίσματα. Τουλάχι
στο 2-3 μέλη της οικογένειας έπρεπε να βρί
σκονταν στο πόδι σ' όλη την ώρα του ποτίσμα
τος. Δυο στο χωράφι και τρίτος να επιβλέπει 

το νερό σ' όλη του την πορεία από το τόπο που 
ξεχώριζε η νομή και πολλές φορές πολύ πιο 
πάνω από τη νομή μέχρι το χωράφι. 

Μετά από 2-3 ποτίσματα γινόταν το πρώτο 
σκάλισμα που είχε σκοπό ν' αφρουγιώσει το 
χώμα και ακόμη ν' ανοιχθούν οι πόροι στο έδα
φος για μεγαλύτερη απορρόφηση νερού. Με
ρικοί στο πρώτο αυτό σκάλισμα πρόσθεταν 
κοντά στη ρίζα του φυτού μικρή ποσότητα λι
πάσματος 6-8-8 για ενίσχυση της ανάmυξης 
του φυτού και της καρποφορίας. Ήταν ο τύ
πος των Ελληνικών λιπασμάτων μάρκας πετει
νού που κατασκευάζονταν στην Αθήνα κι άρχι
σαν να κυκλοφορούν στην Κύπρο από το 1912 
με ευρείαν κυκλοφορίαν μετά το 1920 όταν 
πια στο διάστημα της δεκαετίας γινήκαν γνω

στά τ' αποτελέσματα τους στο γεωργικό κό
σμο της Κύπρου μας. 

Ύστερα από το σκάλισμα γινόταν το πρώτο 
πότισμα οπότε η ανάπτυξη των φυτών ήταν 
περισσότερο ταχεία και σε 2-3 τέτοια ποτίσμα
τα γινόταν το διπλό σκάλισμα γύρω τριγύρω 
στη ρίζα του φυτού και μαζί μ' αυτό και το 
παράχωμα (κοίμισμα). 

Το κοίμισμα είχε σκοπό να χωθεί μέρος του 



184 

κορμού και των κλαδιών στο έδαφος για να 

εξαναγκάσει τη τομάτα να βγάλει πιο πολλές 
ρίζες που συνέτειναν στην ανύmυξη των φυ
τών. Πραγματικά με τις ρίζες αυτές αυξανόταν 
καταπληκτικά και άρχιζε πια η ανθοφορία και 
το δέσιμο των καρπών. Μετά την ανάmυξη 
που έπαιρναν με το κοίμισμα έκλιναν τα φυτά 

στη ράχη κι έτσι αποφεύγετο η υγρασία του 
αυλακιού που μπορούσε να είναι πρόξενος μυ
κητολογικών ασθενειών που πρόσβαλλαν τις 

τομάτες. 

Για αποφυγή ακόμη ασθενειών από την επο
χή που τα φυτά αναπτύσσονταν στο λασάνι 
μέχρι του κοιμίσματος γίνονταν συστηματικά 
θειαφίσματα που απέβαιναν αποτελεσματικά. 
'Ηταν δε και η εποχή που μιλάμε που οι διάφn
ρες προσβολές ήταν πολύ περιωρισμένες και 
δεν παρουσίαζαν την σημερινή παρουσίαση 
τόσων καταστρεmικώv προσβολών. 

Μια πρώϊμη καλλιέργεια τομάτας άρχιζε ν· 

αποδίδει συνήθως στις αρχές Ιουλίου. Οι μπά
μιες οι κολοκυθιές, οι αγγοuριές, οι βαζαvιές 

και οι πιπεριές απέδιδαν πιο νωρίς. 

Στην αρχή όλα ήταν λιγοστά και με το πέρα
σμα του χρόνου αυξάνονταν συνεχώς. · Αρχι
ζε τότε εντατική συλλογή όλων των ειδών για 

να μεταφερθούν στην πόλη, στα προάστεια 

(Καϊμακλί-Ομορφίτα-Παλουριώτισσα) και στα 

διaφορα χωριά της πλησιόχωρης Μεσαορίας. 

· Ηταν όλα γεμάτα γλύκα γεύση και μυρωδιά 
και είχαν ιδιαίτερη προτίμηση όπου παρουσιά

ζονταν. Λες οφειλόταν στη σύσταση του εδά

φους, λες στο άφθονο κόπρι που χρησιμοποιό
ταν; Λες στην εξαιρετική ποιότητα του ευκο

λοχώνευτου νερού με τη λίγη ποσότητα του 
σε ασβέστιο; · Ισως και τα τρία συνέτειναν 
στην εξαιρετική ποιότητα όλων των καρπών 
για να κάμουν ονομαστά τα Τζυρκώτικα γεωρ
γικά προϊόντα σ' όλες τις αγορές της κυκλο

φορίας τους. 

Η περίοδος του καλοκαριού προχωρούσε 

και τα διάφορα ζερζεβάτια πλήθαιναν διαρ
κώς. Όλη η οικογένεια του παραγωγού διέθε

τε ώρες πολλές κάθε βδομάδα για τη συλλογή 
τους ο δε πατέρας Ιl ο μεγαλύτερος αδελφός 
έτρεχε στις αγορές για τη διάθεση τους. 
'Η ταν μαξούλια που δεν σήκωναν αναβολή 
ούτε στο μάζεμα ούτε στη διάθεση τους. ·Ο λα 

έπρεπε να κοπούν και διατεθούν στο καιρό 

τους. 

Πολλοί παραγωγοί μετέφεραν τα καλοκαιρι-
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νά αυτά προϊόντα στην αγορά της Λευκωσίας 

συνήθως κάθε Παρασκευή, που εγίνετο μεγά

λη αγορά γιατί την μέρα αυτή κατέβαινε πολύς 
κόσμος απ' όλα τα χωριά της Κύπρου και συσ
σωρεύοντο έτσι μεγάλες ποσότητες προϊόν
των σε διάφορα είδη. 

'Αλλοι ήταν τακτικοί σχεδόν καθημερινά 
στο Κα'ίμακλί, γιατί ήταν μεγάλο προάστειο και 

η θέση του βόλευε πολύ τους Κυθρεώτες. 
· Ηταν οι Κα'ίμακλιώτες παραλήδες, γιατί άλλοι 
καταγίνονταν με τη γεωργία άλλοι με την κτη
νοτροφία σε μεγάλο βαθμό, άλλοι εργάζονταν 
στη Λευκωσία σαν τεχνίτες, υπάλληλοι, εμπο
ρευόμενοι, βιομήχανοι Οι Κυθρεώτες μετέ

φεραν σ' αυτό τα διάφορα είδη τους και σε 

κάθε γειτονιά τύγχανε να συναντήσεις::--· να 

πουλούν στο γύρο και στο πόδι τα ζερζεβάτια 

τους. 

'Αλλοι είχαν και ωρισμένες μέρες που πή
γαιναν στα χωριά της Μεσαορίας με επίκεντρο 

το Μαραθόβοιινο, μεγό.λο σιτοπαραγωγικό 

χωριό όπου καταναλίσκονταν μεγάλες ποσό

τητες καλοκαιρινών λαχανικιί>ν συνήθως με το 

σύστημα της ανταλλαγής όπως έχουμε ανα

φέρει προηγουμένως. 

Κατέβαιναν οι Κυθρεώτες στις αγορές αυ

τές πολύ πρωί γιατί ξεκινούσαν 2-3 ώρες πριν 
ανατείλει ο ήλιος. Τους έβλεπα; σαν πλανό

διοι πωλητές να διαλαλούν τα προίόντα τους, 

χωρίς ν' αναφέρουν την προέλευση τους γιατί 

Ιiταν παντού καλά γνωστοί. · Ακουες ένα να 
φωνάζει με τελλαλίσιμη φωνή: "·Ε χω λουβιά 

ταζέτικα ή φρέσκα λουβιά". · Αλλος με τρα
γουδιστΙ1 φωνή: "Έχω μπάμιες, πομιλόρκα, 
όξινα, σύκα και ρόφκια. · Εχω βαζάνια και κο
λόκια, πιπέρια και αγγούρια". 

Πολλές φορές ήταν καλοπουλησιά και με το 
γύρισμα ενός μονάχα δρόμου (καντουνιού) 
ξεφόρτωναν το κουρασμένο τους ζώο, έπαιρ
ναν το καφέ τους στο καφενείο ξεκουράζον

ταν για λίγη μόνο ώρα και επέστρεφαν στο 

χωριό τους χωρίς άλλη καθυστέρηση. 

Υπήρχαν όμως κι οι αναποδιές και κακοπου

λησιές. Συνέβαινε πολλές φορές να πέσει πο
λύ πράμα στο χωριό που κατέβαιναν και συν

αντούσαν τότε πολλές δυσκολίες στη πούλη

ση, οπότε αναγκαστικά έπρεπε ν' αλλάξουν 

χωριό. 

Στα χωριά της Μεσαορίας που εγίνετουν αν

ταλλαγή προϊόντων ήταν πολύ κοπιαστικό για 
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το ζώο. Αναγκαστικά έπρεπε να κρατεί στη 
ράχη του το ίδιο βάρος που του φόρτωναν την 

ώρα που ξεκινούσε από το χωριό του, μέχρι 

την ώρα που θα πουλούσε όλα τα προϊόντα 

που αποτελούσαν το φόρτωμα. 

Γι' αυτό στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός 

όταν πουλούσε τα προϊόντα του έπρεπε να 

βρει ένα κατάλυμα να ξεφορτώσει το ζώο του 

να το περιποιηθ"εί με πλούσια τροφή και να 
δώσει έτσι καιρό και στο ζώο και στον ίδιο να 
ξεκουραστούν και κατόπι να ξεκινήσει για την 

επιστροφή στο χωριό του. 

Τέτοιο κατάλυμα έβρισκαν πάντα οι Κυ

θοεώτες στο Μαραθόβουνο στο καφενείο του 
Θωμά Καράλουκα Καφετζή που βρισκόταν 
στην κεντρική πλατεία του χωριού που οδη

γούσε προς την εκκλησιά του Προφήτη Ηλία. 
Εκεί δίπλα υπήρχε κατάλληλο μέρος να τρα
φούν και να ξαποστάσουν τα ζώα τους, ο δε 
γέρο Θωμάς με την πρόθυμη του εξυπηρέτη

ση στους πελάτες του ετοίμαζε με τη διαταγή 
τους πρόχειρα καλοφτιαγμένα φαγιά (αυγά 

τηγανιτά με χαλλούμι και λουκάνικο) που ικα

νοποιούσαν τους πεινασμένους Κυθρεώτες 
οδοιπόρους. 

Πιο μεγάλη απ' όλες ήταν η παραγωγή της 

τομάτας που όταν ψήνετουν δεν ήταν εύκολο 

να μεταφερθεί στις αγορές για πώληση. Τούτο 

συνέβαινε τον Αύγουστο που η ωρίμανση εξαι
τίας της ζέστης ήταν ραγδαία. Στην περίπτωση 
αυτή οι παραγωγοί ετοίμαζαν τα κενά βαρέλια 

των ελιών που είχαν αδειάσει στην περίοδο 

της χρονιάς από την πώληση τους για να δεχ
θούν τις ψημένες τομάτες που θα γίνουν 
σάλτζα (τοματοπολτός). Μια σειρά από τέτοια 

βαρέλια στημένα στην άκρη του χωραφιού και 

κάτω από τη σκιά των δένδρων αφού κατά συν

έχεια ν είχαν γεμισθεί με καθαρό νερό αφού 

ξεπλύθηκαν και καθαρίστηκαν καλά από το 
ελιόζουμο και την αλμύρα δέχονται καλάθια 

καλάθια τις ψημένες τομάτες που σε λίγες 

μέρες θα ξεχωρίσει απ' αυτές η πάστα. Μια 
π.άcrτ,.., πσ!; δεν μπορούσε να γίνει καλύτερη 

της τόσο στη γεύση όσο και στη κοκκινάδα. 
Μια πάστα που δεν χρειαζόταν και μεγάλη πο

σότητα να uπει στα γιαχνιστά που τόσο επι
κρατούσαν στο καθημερινό διαιτολόγιο της 

εποχής εκείνης, για να κοκκινίσει το φαγί και 

να πάρει παράλληλα τη γεύση και μυρωδιά 
εκείνη που χρειάζονται για να κεντρίσουν την 

ανθρώπινη όρεξη για ένα απολαυστικό γεύμα. 

Οι καλοψημένες αυτές τομάτες 1-2 μέρες 
προτού φθάσει η μέρα που θα ποτίζονταν δια

λέγονταν από τα φυτά, πλένονταν με άφθονο 
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νερό κόπτονταν και έμπαιναν στα βαρέλια. Σ' 
αυτά ανακατώνονταν από την επόμενη μέρα 
καθημερινά 2-3 φορές την μέρα και έτσι σε 3-4 
μέρες έλυωναν ολότελα. Τα στόμια των βαρε
λιιίJν έκλειαν με πώματα και σκεπάζονταν από 
πάνω με καθαρά ρούχα. 

Οι λυωμένες αυτές τομάτες περνούσαν από 

λεπτό κόσκινο (πατούρι) με πυκνές και μικρές 
τρυπίτσες, για να ξεχωρίσουν σπόροι και 
φλούδες της τομάτας. Ο καθαρός αυτός χυ
μός (νερό και σάλτζα της τομάτας) έμπαινε 
στη συνέχεια σε σακκούλια που ράβονταν με 
αραιό κάποτ και το στόμιο τους δενόταν 
σφιγκτά με καθαρή λωρίδα. Από τους πόρους 
των σακκουλιών σε 1-2 μέρες ξέφευγε σημαν
τικό μέρος του νερού και τα σακκούλια έτσι 

αλάφρωναν από το περιεχόμενο του(Τα ξε
λαφρωμένα αυτά σακκούλια στη συνέχεια 
κρεμάζονταν σε ψηλό μέρος για ν' αποβληθεί 
και το λίγο νερό που εναπέμεινε και να μείνει 

ολομόναχη η σάλτζα. Στο διάστημα αυτό της 

διηθήσεως (κούλιασμα) της τομάτας χρειαζό

ταν μεγάλη καθαριότητα. Γι' αυτό έπρεπε τα 

σακκούλια να πλένονται 2-3 φορές τη μέρα για 
να καθαρίζονται από τη ξινάδα εκείνη που 

άφηνε το νερό της τομάτας, που προσείλκυε 
πολύ τη μυίγα. 

Η σάλτζα αυτή έβγαινε κατόπι από τα σακ

κούλια και έμπαινε σε κενούς καθαρισμένους 
τενεκέδες βενζίνης. Η βενζίνη αυτή την εποχrι 

την προπολεμική που αναφερόμαστε ερχόταν 

απ' το εξωτερικό σε τενεκέδες σφαγισμένους. 

Ο τενεκές ανοιγόταν κι άδειαζε η βενζίνη στο 

αυτοκίνητο. Ο άδειος αυτός τενεκές αφού 

ανοίγετο καλά το πώμα του ανάπτετο φωτιά 
στο εσωτερικό του για να αποφευχθεί κάθε 

μυρωδιά. Πλυνόταν κατόπι επανειλημμένα με 

νερό σόδα και σαπούνι και έτσι στον ολοκάθα
ρο αυτό τενεκέ έμπαινε η σάλ τζα για να φυ

λαχθεί μέχρι που να φθάσει η εποχή της πώλη
σης της. 

Για τη διατήρηση της έπρεπε να προστεθεί 

σ' αυτή μαγειρικό λεπτοαλεσμένο άλας σε 

αναλογία 3-4 οκάδες στον κάθε τενεκέ. Το 
άλας νεκατωνόταν καλά για να αφομοιωθεί απ' 
όλη την ποσότητα της σάλτζας. Ο τενεκές χω

ρούσε ολομόναχη σάλτζα 12 οκάδες και με τη 
προσθήκη του άλατος το βάρος έφθανε τις 

15-16 οκάδες. Η σάλ τζα με την αναλογία αυτή 
γινόταν κάπως aρμυρή, αλλά το άλας έπρεπε 
να μπει στην αναλογία αυτή για να διατηρηθεί. 

Ο τενεκές μετά την τακτοποίηση του φυλάτ-
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τετο σε ασφαλές μέρος αφού έκλειε καλά με 
το μισανοιγμένο του κάλυμμα και δενόταν γε
ρά με καθαρό ρούχο. Η εποχή της διάθεσης 
της σάλ τζας ήταν συνήθως εκείνη που άρχιζαν 
να λιγοστεύουν οι τομάτες και ακόμη όταν 
τέλειωναν. Δεν γινόταν ζήτημα διάθεσης της 
σάλτσας της Κυθρέας, γιατί αυτή προτιμόταν 
εξαιτίας της εξαιρετικής της ποιότητας και 
πολλές φορές γινόταν και εξαγωγή στο εξωτε
ρικό. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έγι
ναν μεγάλες ποσότητες εξαγωγής για τις 
ανάγκες του στρατού και τα συμμαχικά στρα
τεύματα των Ινδιών χρησιμοποιούσαν αυτή 
για επάλειψη σε φέττες ψωμιού. 

Υπολογίζεται πως 4-5 οκάδες τομάτες έκα
μναν μια οκά σάλ τζα. ·Ε πρεπε όμως το μάζεμα 
του καρπού να γίνεται από τις τοματιές, όταν 
άρχιζαν να διψούν και ουδέποτε όταν ήταν 
νοστοπότιστες, γιατί στην περίοδο αυτή οι το
μάτες είχαν σε αναλογία πολύ νερό και λίγη 
ποσότητα σάλτζας. 

Μέρος από κάθε μάζεμα της τομάτας που θα 
έμπαινε στα βαρέλια να γίνει σάλτζα διετίθετο 
στις αγορές της πόλης των προαστείωv και 
των χωριών της Μεσαορίας, γιατί παντού οι 
τομάτες της Κυθρέας ήταν ονομαστές για τη 
σάλτζα τους. 

Μεγάλη προτίμηση της τομάτας της Κυ
θρέας για την παρασκευή σάλτζας είχαν οι 
Αρμένηδες, όχι μόνο της Λευκωσίας, αλλά και 
των άλλων πόλεων. Αγόραζαν και έκαμναν 
σάλτζα μεγάλες ποσότητες γιατί την χρησιμο

ποιούσαν σχεδόν σ' όλα τους τα φαγιά. 

Κάθε Παρασκευή στην Κεντρική Αγορά της 

Λευκωσίας, το" Παλιό Παντοπωλείο όπως το 
έλεγαν, κοντά στην Αγιά Σοφιά (βρίσκεται σή
μερα στην κατοχή των Τούρκων που το κατέ
λαβαν με τις πρώτες εξεγέρσεις τους το 1958) 
στη νοτιοανατολική του πλευρά C\κριβώς δί
πλα που ήταν τότε τα χοιροπωλεία κατέβαζαν 

οι Κυθρεώτες αμέτρητα κοφίνια τομάτας για 
πάστα. ·Η ταν διαλεκτές και καλοψημένες και 

με το ράγισμα της λεπτής τους φλούδας δι.α

κρινόταν η κατακόκκινη σάλτσα. Τις αγόραζαν 
όλες Αρμένηδες για να κάμνουν απ' αυτές την 
εκλεκτή τους σάλτζα. 

Η ίδια αγορά της τομάτας της Κυθρέας που 
προοριζόταν για σάλτζα γινόταν και κάθε Κυ

ριακή στο Κα'ίμακλί έξω ακριβώς από τη μεγά
λη του εκκλησιά της Αγίας Βαρβάρας. 

Πρωί πρωί πολύ ενωρίς κατέβαζαν τα κοφί-
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νια τους γεμάτα από τομάτες και περίμεναν 
την απόλυση της λειτουργίας να κινηθεί ο κό
σμος για την αγορά τους. Κυνηγούσαν οι Κυ
θρεώτες την Αγία αυτή μέρα, γιατί οι Κα"ίμα
κλιώτες τις άλλες μέρες της βδομάδας απα
σχολημένοι στις δουλειές τους στη πόλη δεν 
νοιάζονταν και πολύ για την προμήθεια της 
τομάτας για πάστα. 

Και πραγματικά, συμμαζεμένοι που ήταν στο 
χωριό τους την μέρα αυτή του Κυρίου, έπεφ
ταν κυριολεκτικά σαν γύπες στην αγορά της 

τομάτας και σε λίγη ώρα οι σειρές εκείνες των 
κοφινιών της τομάτας άδειαζαν προς ικανο
ποίηση των πωλητών της τομάτας Κυθρεωτών 
όσο και των αγοραστών Κα"ίμακλιωτών, γιατί οι 
πρώτοι θα επέστρεφαν ενωρίς πίσω στο χωριό 
τους, οι δε Κα"ίμακλιώτες έβγαζαν από τη σκέ
ψη τους μια προμήθεια που είχαν κάμει για το 
σπιτικό τους. 

· Ηταν τα χρόνια που κάμνουμε αναφορά που 
όλα τα πράματα πουλιόνταν σε πολύ εξευτελι
στικές τιμές και οι τομάτες της σάλτζας δεν 
μποροίισαν να πουληθούν παραπάνω από 1 
1/2- 2 γρόσω την οκά. 

Εξαιρετικές τομάτες αυτή την εποχή παρή
γαγαν και οι Πανομερκές όπως τις αποκαλού
σαν οι Κυθρεώτες {Δευτερά, Παλιομέτοχο, 
Κοκκινοτριμιθιά) μεγάλες, προσωπάρικες 
θεοράτες, που μπροστά σ' αυτές πραγματικά 

ωχριόίΊσαν οι τομάτες της Κυθρέας. Η περιε
κτικότητα τους όμως σε πάστα εκτός που ήταν 
λιγοστi1 δεν είχε το αγνό εκείνο κόκκινο χρι_;)
μα που είχε εκείνη της Κυθρέας. Πολλοί μάλι
στα είχαν την ιδέα, πως οι Κυθρεώτες χρrwι
μοποιούσαν ειδική βαφή (κοκκινάδι) στην 
κατασκευή της και δυσπιστούσαν κατά πόσο η 
κοκκινάδα της ήταν κληρονομική από τις το

μάτες που γινόταν. 

Η καλύτερη εποχή για κατασκευή της τομά
τας ήταν ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης. 

· Οταν άρχιζε ο καιρός να κρυαδίζει η σάλτσα 
που γινόταν δεν ήταν τόσο καλή, γιατί το κρύο 
επηρέαζε την κατασκευή της. 

Σ' ένα πρωτομάξουλο χωράφι οι τομάτες 
μπορούσαν να έχουν απόδοση μέχρι των Χρι
στουγέννων. Το Σεπτέμβρη έβγαζαν νέους 

βλαστούς που άνθιζαν και καρποφορούσαν 
μέχρι το χειμώνα και μόνο οι παγωνιές και οι 

ψυχροί αέρηδες ανέκοπταν την καρποφορία 
τους. Η όψιμη αυτή καρποφορία διετίθετο 
στην αγορά και μάλιστα σε καλές τιμές, γιατί 
λιγόστευε πολύ η παραγωγή. 
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Εξαιρετικήν καρποφορίαν είχαν και οι κολο
κυθιές η ποικιλία πάλκφα. · Αρχιζαν πολύ 
πρώιμα ν' αποδίδουν και όσα έδειχναν πως 
είχαν περιθώρια να μεγαλώσουν αφήνονταν 
να γίνουν ξηρά (κοκκινοκόλοκα) που θα χρησι
μοποιούνταν για να γίνουν οι κολοκόπιττες, 

και σαν τροφή των ανθρώπων. Δίδονταν ακό

μα τα κοκκινοκόλοκα και στις αγελάδες που 

κατέβαζαν μεγάλες ποσότητες γάλακτος. Με

γάλωναν πολύ και μπορούσαν να ζυγίζουν 40-
50 οκάδεc το καθι':να 

Μεγάλες ποσότητες μαζεύονταν για να φα
γωθούν φρέσκα (βραστά, τηγανιτά, με λουβιά) 

και όταν άρχιζε ο καιρός να κρυαδίζει κάθε 

μύτη της κολοκυθιάς έκαμνε πολλά που μα
ζεύονταν έτσι μικρά με τους aνθούς για να 

μεταφερθούν στην αγορά και πουληθούν με 

την οκά. Πουλιόνταν 1-2 σελ. την οκάν και συ
χνομαζεύονταν για να προχωρούν οι πλοκάμοι 

της κολοκυθιάς και να φορτώνεται με νέα. 

Μα και τα άλλα είδη των καλοκαιρινών λαχα

νικών, μπάμπιες, βαζάνια, πιπέρια, αγγουρά
κια, είχαν ανάγκη τακτικού μαζέματος γιατί 

έπρεπε να είναι τρυφερά και φρέσκα. Μια μέ
ρα να περνούσε σκληρύνονταν και δεν προτι
μόνταν από τους καταναλωτές. Γι' αυτό καθη

μερινά ο Κυθρεώτης μάζευε τα διάφορα είδη 
και έτρεχε να τα διαθέσει και ουδέποτε τ' άφη
νε να περάσει ο καιρός τους και να καταχα

θούν, επιλαμβάνετο κάθε ευκαιρίας για τη διά

θεση τους. · Αλλωστε οι κόποι που κατέβαλλε 
για να παραχθούν ήταν aσύγκριτοι και δεν 
υπήρχε λόγος να ολιγωρήσει στη διάθεση 

τους. 

Παραγωγοί μεγάλων ποσοτήτων σάλτζας 

ήταν: Γιαννακός Ανδρονίκου, Πετράκης Χ·· 

Λούκα, Κλεάνθης (Κλεινής) Κολιός Χ· · Κώ
στας Κολιός, Φώτης Αδαμίδης, Γιοσηφής Αν
τωνάτζη, Μιχάλη Αντωνάτζης, Μιχαήλης Σί
μου, Κυριάκος Λούκα και άλλοι από την 

Κυθρέα. 

Νίκ~c: Mripκoυ, Χ· · Ανδρέας Σοφοκλέους, 
Γιαννης Πίτσιλος (Πίσσης) από το Νιο Χωριό. 
Θεοχάρης Σταυράκη, Αχιλλέας Πέτσας από 

τη Βώνη 

Το καλοκοπρισμένο όμως περβολοχώραφο 
έχει αποδώσει δυο σοδειές (κουκιά και ζερζε
βατικά) και πρέπει να ετοιμασθεί για την τρίτη 
του καλλιέργεια. · Αλλωστε είναι φθινόπωρο 
προς χειμώνα και όλα έχουν παρακμάσει και 
δεν είναι φρόνιμο να καθυστερεί η προετοιμα
σία του για νέα καλλιέργεια και σοδειά. 
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Ο παραγωγός αρχίζει λοιπόν εντατικά να το 
καθαρίζει από τα λείψανα της πρόσφατης σο
δειάς. Πολλές φορές όμως το χωράφι αυτό 
εξαιτίας της άρδευσης όλο το καλοκαίρι γέμι
ζε με πολλά χόρτα που ήταν πολύτιμα για τα 

αιγοπρόβατα. Ενοικίαζε λοιπόν τα χόρτα 
στους βοσκούς είτε σε χρήμα είτε σ' ανάλογη 
ποσότητα σε γάλα για να κάμει χαλλούμια. 
· Ετσι έχει διπλήν ωφέλεια. Καρπούται από τη 
μια τα χρήματα του χόρτου κι από την άλλη 
αποφεύγεται αρκετός κόπος για το καθάρισμα 
του χωραφιού. Έχει μόνο τώρα να μαζεύσει 
τα κορμιά της τομάτας, που ξηρά πια θα χρησι
μεύσουν στο πύρωμα του φούρνου για το ψή
σιμο των ψωμιών, που ετοιμάζει κάθε Σάββατο 
η Κυθρεώτισσα οικοκυρά στο σπίτι. 

Ύστερα άπό το καθάρισμα και αφού περά
σουν αρκετές μέρες και έλθει καλά στον όρκο 
του ουδέποτε έπρεπε να καλλιεργηθεί, τρυ
φερό γιατί aρρωστούσε το χωράφι και αποτύγ
χανε τότε κάθε καλλιέργεια εγίνετο το πρώτο 
καλλιέργημα με το βαρετό ξύλινο αροτρο. 
Αφού έμεινε αρκετές μέρες εκτεθειμένο στον 
ήλιο, τον αέρα και τη βροχή εγίνετο δευτερο 

αροτρίασμα που σκοπό είχε να ξηλωθεί καλά 
το χωράφι και να μη μείνει μέρος ακαλλιέργη
το. Σε λίγες μέρες ακολουθούσε και τρίτο 
αροτρίασμα οπότε εγίνετο και το σβάρνισμα 
για να λυώσουν καλά οι βώλοι και γίνουν λε
πτοκαμωμένο χώμα. Βρισκόμαστε στο Μάρτη 
και πρέπει ν· ανοιχθούν αυλάκια στα οποία θα 
φυτευθεί το κανάρι για την παραγωγή κρεμ

μυδιών. 

Ο γεωργός με το ελαφρό του άροτρο που 

είχε δεμένα ανάμεσα της σπάθης και των φτε

ρών πορίζια αγριελιάς άνοιγε αυλάκια το ένα 
δίπλα στ' άλλο. Καθαρίζονταν ύστερα από βό

λους που μπορούσαν να πέσουν στο άνοιγμα 
και τοποθετούνταν στις όχθες των aυλακιών. 

Ενώνονταν κατόπιν τρία τρία για το εύκολο 

πότισμα τους και ήταν πια έτοιμα για να φυ

τευθούν με κανάρι κι απ' τη μια πλευρά κι απ' 

την άλλη. 

·Εχει αναφερθεί πως στο χωράφι που θα 
καλλιεργείτο η τομάτα τακτοποιείτο και ειδικό 
τμήμα που σπείρετο κρεμμυδόσπορος για την 
παραγωγή καναριού. Είναι ο σπόρος που 
παράγετο από διαλεχτά κρεμμύδια που είχαν 
φυτευθεί από τον προηγούμενο χρόνο ειδικά 
για να μας δώσουν το σπόρο τους. 

Ο σπόρος αυτός με τακτικά ποτίσματα' σε 
2-3 μήνες μας δίδει το κανάρι. Γυναίκες σκά-
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βουν ελαφρά το χώμα κι ανάμεσα του βρί

σκουν και μαζεύουν το κανάρι που φυλάττεται 

μέχρι το Μάρτη που θα φυτευθεί στα αυλάκια 
για να μας δώσει τα κρεμμύδια. Πολλοί Κυ
θρεώτες που δεν διέθεταν αρκετά χέρια για το 
μάζεμα του κοναριού απέφευγαν την καλλιέρ

γεια του και προτιμούσαν ν' αγοράζουν από 
την αγορά. Εκτάσεις παραγωγής κοναριού 

καλλιεργούνταν στον Καραβά και Λάπηθο και 

κατέκλυζαν στην εποχή την αγορά της Λευκω
σίας. Πουλιέτουν από 1-2 σελ. την οκάν, τιμή 
ψηλή για την εποχήν εκείνη. 

Για το φύτεμα του κοναριού ο γεωργός 

έπρεπε να επιστρατεύσει αρκετά χέρια γυναι
κών. Σε μια σκάλα απαιτούνταν 60 οκάδες κα
νάρι και μια γυναίκα δεν μπορούσε να φυτεύ

σει παραπάνω από 5 οκ. μια μέρα, επομένως 
για να φυτευθεί μια σκάλα έπρεπε να εργασ

θούν 12 γυναίκες μια μέρα. Το μεροκάματο 
τους κυμαινόταν από 1-1 1/2 σελ. την ημέρα 
μετά τροφής. 

Υπήρχαν όμως και γυναίκες στο φύτευμα 

του κοναριού που μπορούσαν να ξεπεράσουν 

τις 5 οκ. τη μέρα. Τέτοιες ήταν από τη Βώνη 
Γιασιμιά Λιπέρτου, Ξενού Λιπέρτου, Μυροφό

ρα Λευτέρη Καμπέρη, Θεογνωσία Λευτέρη 

Καμπέρη, Χριστίνα Λευτέρη Καμπέρη, Ελένη 

Νικολή Κιουζέλη, Ανδριανού Νικολή Κιουζέλη, 

Αννέτα Νικολή Κιουζέλη, Κυριακού Νικολή 

Κιουζελή, Τούλα ΝικολιΊ Κιουζέλη, Κυριακού 

Δημήτρη Κιουζέλη. 

Στο χωράφι που θα φυτευόταν με κρεμμCι

δια συνήθιζαν στην Κυθρέα να σπέρνουν και 

μαυρόκοκκο, κόλιανδρο και ρεβύθια. Οι σπό

ροι αυτοί σπέρνονταν πολύ αραιά ευθύς μετά 
που θα φυτεύετουν το κανάρι. Συνέβαινε συ

χνά μέσα στο Μάρτη να πέσουν αρκετές βρο· 

χές που έκαμναν όλα να βλαστήσουν ή τουλά

χιστο να ριζώσουν. 

Εάν συνέβαινε όμως να μη βρέξει τότε στα 

μέσα ή στα τέλη του Μάρτη γινόταν το πρώτο 

πότισμα μι:: προσοχή η ροή του νερού στο κάθε 
αυλάκι να 'ναι πολύ βραδεία για να μη ξεριζώ

νει το κανάρι. · Αμα ρίζωνε καλά το κανάρι και 
ξεβλαστούσε έμπαινε πια στα τακτικά ποτί

σματα που γίνονταν κάθε 8 μέρες όπως γινό
ταν και με τη τομάτα. Στο τρίτο πότισμα στο 

βό.θος των aυλακιών πολλοί παραγωγοί πρόσ

θεταν λίπασμα 6-8-8 που έδιδε τροφήν και επι
τάχυνε την ανάπτυξη όλων των ειδών που 
σπάρηκαν μαζί με το κανάρι. Τα ποτίσματα 
διαρκούσαν 3-4 μήνες και διακόπτονταν στο 
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πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη γιατί μέχρι αυτής 

της εποχής τα κρεμμύδια έπαιρναν τη τελική 

τους ανάπτυξη και άρχιζε πια ο υπέργειος βλα

στός να παρακμάζει. · Ηταν η εποχή που όλες 
οι τροφές του υπέργειου διοχετεύονταν στον 
υπόγειο βολβό για την πλήρη ανάπτυξη του. 

Τα ώριμα πια αυτά κρεμμύδια έμεναν στο 
χώμα για ένα ακόμη μήνα και στα μέσα Αυγού
στου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου εγίνετο η 
εκρίζωση τους, γιατί είχαν τελείως aποξηραν
θεί, πήραν το βαρύ κρεμμύδι τους χρώμα και 
παράταση τους στο χώμα ήταν ανώφελη. · Αλ
λωστε διέτρεχαν και τον κίνδυνο να πέσουν 
βροχές που αν ήταν δυνατές να τα κάνουν να 
βλαστήσουν ή να τα επηρεάσουν στην αποθή
κη μέχρι να πουληθούν. 

Η εκρίζωση τους γινόταν με τα φτυάρια ή με 
το άροτρο. Με τα φτυάρια όμως προτιμά το πιο 
πολύ, γιατί αποφεύγετο το πλήγωμα τους που 
τα έκαμνε άχρηστα. Δυο εργάτες πατούσαν τα 
φτυάρια δίπλα στα ριζωμένα κρεμμίιδια που 
αναγκάζονταν ν' ανασηκωθούν προς τα πάνω 
κι έτσι ελευθερωμένα από το χώμα τα μάζευαν 
ύστερα γυναίκες και τα στοίβαζαν σε σωρούς 
στο χωράφι, κόπτονταν κατόπι ρίζες και ξη
ραμμένοι υπέργειοι βλαστοί και μεταφέρον
ταν ύστερα στο σπίτι για αποθήκευση. 

Παράγονταν στην Κυθρέα μεγάλες ποσότη
τες κρεμμυδιών και ω περισσότερα εξάγον
ταν στο εξωτερικό, ιδίως στην Αγγλία και σ· 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. γιατί ήταν κόκκινα 
και θεωράτα και άντεχαν στην αποθήκευση 
παραπάνω από τα κρεμμύδια άλλων ηεριοχ<iJν. 
Είχαν ακόμη τη βαρετή aψάδα του κρεμμυ
διού που τα έκαμνε πολύ ορεκτικά και 
εύγεστο. 

Μια σκάλα μπορούσε να παράγει 2 1/2-3 χιλ 
οκάδες, αλλά οι τιμές που πουλιόνταν ήταν 
εξευτελιστικές 30-35 παράδες την οκά και το 
εισόδημα της δεν ξεπερνούσε τις f15. 

Παραγωγοί που παρήγαγαν μεγάλες ποσό
τητες κρεμμυδιών ήταν Κολιήδες, Αντωνάτζη

δες, Ορφανίδες, Φώτης Αδαμίδης, Πετράκης 
Χ·· Λούκα, Μιχαήλης Σίμου, Κουτσούρηδες, 
Ζαμπάδες όλοι από την Κυθρέα. 
Χαμπής Κυριάκου, Χ·· Ανδρέας Σοφο

κλέους, Γιαννής Πίτσιλος από το Νιο Χωριό. 

Μέσα στα χωράφια που καλλιεργούνταν 
στην περίοδο του καλοκαιριού τομάτες, κρεμ
μύδια, κραμβιά, σησάμι, βαμβάκι, βλάστανε 
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μόνη της η μολοχία. ·Η ταν ένα χόρτο που προ

τιμά το πολύ από τους Τούρκους. · Ελληνες 
λίγοι τη μαγείρευαν και ιδίως κάτοικοι του 
Αγίου Λουκά στη Λευκωσία που κατοικούσαν 
κοντό στους Τούρκους. Τη μαγείρευαν με το 
κρέας και σπάνια μόνη της. Όταν μαγειρευό

ταν με το κρέας παρομοίαζε στη γεύση με το 

σπανάχι, που κάνουμε κι εμείς. Οι Τούρκοι 

όμως διατείνονταν πως η μολοχία ήταν πιο 

γλυκειά, γι' αυτό την προτιμούσαν εξαιρετικά. 

Μαγείρευαν μόνο τα φύλλα της που aφαι

ρούνταν από το κορμί της χωρίς το μίσχο, γιατί 

αυτός είχε κάποια πικράδα. Οι Τούρκοι τόσο 

εκτιμούσαν την αξία της που αγόραζαν μεγά

λες ποσότητες καθάριζαν τα φύλλα και τα 

aποξήραναν σε μέρος σκιερό και ουδέποτε 

στον ήλιο. · Ετσι τη χρησιμοποιούσαν για μα
γείρε υ μα ολόγυρα του χρόνου. 

Οι παραγωγοί των πιο πάνω καλοκαιρινών λα
χανικών με λίγο κόπο που διέθεταν είχαν κον
τά στα εισοδήματα τους και επιπρόσθετο εισό
δημα από το αυτοφυές αυτό χόρτο. Με τα λοι
πά μέλη της οικογένειας τους τη μάζευαν από 
τα χωράφια αποκόπτοντας την, γιατί η ρίζα με 
μέρος του βλαστοι:ι που εναπομένει έβγαζε 
νέους βλαστούς. που μεγάλωναν σε λίγο σχε
τικά διc1στημο Το μάζεμα της γινόταν τις απο
γευματινές ιj_φες γω να μη μαραίνεται στις 
θερμές ώρες 

Μετοφερcηαν κατόπιν στο σπίτι τυλιγμένη 
στο σεντόνι και δενότσν σε δεσμίδεr~ (μcηοες) 

με φι)λλα φοινικιάς στις νυκτερινές ώρες μ 
τη βοήθεια όλων των μελών της οικογένει.ας. 
Κάθε δεσμίδα περιείχε τόση ποσότητα μολο
χίας 6ση χωρούσε ο γύρος που σχημάτιζε ο 
δείκτης με τον αντίχειρα του χεριού (χερβόλι). 
Οι δεσμίδες αυτές ύστερα που το δέσιμο τους 

ξαπλώνονταν aράδες σε ραντισμένο πάτωμα, 

ραντiζονταν ι)στερα με νερ6 κι από πάνω τους 
έτσι που να κρατεί δροσιά όλη τη νύχτα και να 
μείνει Θαλερr]. 

τ ;ν αυγτ] της ιοιας νύκτας οι δεσμίδες 

εστοιβάζοντο αγκαλιές-σγκαλιές στο σακκί 

μέχρι που γέμιζε έως το στόμα και στη συνέ

χεια ράβπο με τη βελονία με σπόγγο. Γεμίζε

το ακ6μη ένα δισάκκι για την εξισορρόπηση 

του σακκιού στο ζώο και τα δυο αυτά φορτώ
νουντο στο ζώο και ξεκινούσε ο Κυθρεώτης 
πολύ πρωί για την αγορά της Λευκωσίας για να 
φθάσει πολλές φορές προτού ανατείλει ο 

ήλιος. Οι αγοραστές Τούρκοι μπακάληδες 
στην Αγία Σοφία και κοντά στη βορεινή είσοδο 
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του Παλιού Παντοπωλείου της Λευκωσίας 
(βρίσκεται σήμερα στη κατειλημμένη περιοχή) 

ξεκινούσαν και αυτοί με τα ποδήλατα τους και 

εφθαναν 1-2 μίλια έξω από τη Λευκωσία. Συγ
κεκριμένα στη τοποθεσία «Ξερ6λακκος, εκεί 

που είναι σήμερα το κτιριακό συγκρ6τημα του 
κ. Χριστοφή Οικονομίδη, αντιπροσώπου των 

αυτοκινήτων Μερσεντές στην Κύπρο. 

Το μέρος αυτό είναι ψήλωμα και μπορούσαν 
ν' αγναντεύουν σε μεγάλη απόσταση προς το 

δρόμο Κυθρέας αναμένοντας τα φορτώματα 
της μολοχίας για να τα αγκαζιάρουν και προ
πληρώσουν το "καπάρο" τους (προκαταβολή). 
Πολλές φορές συναντιόνταν δυο Τούρκοι 
αγοραστές της μολοχίας και συναγωνίζονταν 
ποιός θα προσφέρει ψηλότερη τιμή στον 

παραγωγό. Τέτοιοι Τούρκοι αγοραστές ήταν: 

Τα αδέλφια Τρεμουσιάρηδες, ο Μουλλάς, οι 
δυο αδελφοί Χότζηδες, ο Αχμέτ Εφένδης (Τε
νεκετζής) 6λοι στην Αγία Σοφία, ο Αχμέτ Εφέ ν
δη ς στον · Αγιο Λουκά (στη Λευκωσία) κι ο 

Σιεφκέτ Εφέvδης που είχε το κατάστημα του 
στο δρόμο που πήγαινε από την Αγία Σοφία 
στην πλατεία των δικαστηρίων ακριβώς δίηλu 

στο χάνι που μπροστά του είχε το περίφημο 
κλήμα. 

Η τιμή που πρδσφεραv ήταν για την πρώιμη 

2-3 δεσμίδες στο γρόσι και για την όψιμη rτου 
φθήνιζε 6-7 δεσμίδες στο γρόσι. Γιο ένα φόρ 
[(Jμα (οακκl J<:σι Οιοάκκι) μr(οροι'Jσε να c:ιιτ

ηραχθε[ γω μεν την πρώιμη ποσό 1:15-20 σελί
νια και για τnν aUJΙ.~lΠ 7··10 σελίνια. 

Η ττι.iJληση 6μως της μολοχίαι;. παρ' οΛη τη 
μεγάλη ζήτηση από τους Τοι:ιρκους είχε κι' 

αυτή πολλές φορές την κακοnουλησιά της. 

Συνέβαινε να κατακλυσθεί η αγορά με πολλά 

φορτώματα και τότε όση ζήτηση και αν παρου

σιαζόταν δεν μπορούσε να διατεθεί όλη η πο
σδτητα στο παζάρι παρ' όλο ιιου οι Τούρκcι 
μπακόληδες εκμεταλλευόμενοι τη φθήνεια 

της αγόραζαν μεγόλες ποσότητες που έστελ-
λαν στις πόλεις Λάρνακα και Λεμεσό όπου κα

τοικούσε σημαντικός αριθμός Τούρκων. 

Σε τέτοιες ττεριπτώσεις αναγκαστικά οι 

παραγωγοί κατέφευγαν στις Τουρκογειτο

νιές. Κατέβαζαν το σακκί με τη μολοχία στο 
χάνι της Αγίας Σοφίας και δισάκκι με δισάκκι 
την πουλούσαν στην πλανοδιοπ(jJληση. · Εβλε-
πες τότε φορτωμένο το δισάκκι στο ζ(jJo να 

περιέρχονται τους Τουρκομαχαλάδες και να 
τη διαλαλούν με τελλαλίσιμη φωνή: «Ταζέ 

μουλιχία Βάρ". Οι ΤουρκοίJδες σ><επασμένες 
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στο φερετζέ τους (σεντόνι τους) για να μη 
δείχνουν το προσώπο τους έβγαιναν από τα 
σπίτια τους και αφού παζάρευαν αγόραζαν. 
Στη φθήνεια της απάνω αγόραζαν μεγάλες πο
σότητες (50-1 00 μάτσες) για να την κάνουν 
ξερή. Τέτοιοι πλανοδιοπώλες της μολοχίας 
που ήταν και γνώστες της Τουρκικής για συν
εννόηση με τις χανούμισσες ήταν: Μιχαηλιάς 
Χ· · Αθανάση, Κωστής Ταζέτικος, Μιχάλης Τα
λιαδώρος, Μιχαήλης Σίμου, Γεώργιος Ορφα
νού Πιττάκας, Χ· ·Δημήτρης Σκουπακέλας και 
άλλοι από την Κυθρέα. 

· Ενας απ' αυτούς σε μια συνομιλία που είχε 
με τις Τουρκούδες κάτω στην ενορία Αγίου 
Λουκά σχετικά με το τρόπο που την μαγεί
ρευαν αυτές αφού του ξήγησαν τον τρόπο τε
λικά πρόσθεσαν: «Μαγειρεύουμε και παίρνου
με και στη γειτόνισσα μας τη Δέσποινα. Μαγει

ρεύει και αυτή και με τη σειρά της μάς φέρνει 
και εμάς. Μα όπως και αν την κάμνει είναι πιο 
εύγεστη από τη δικιά μας. Την παρακαλέσαμε 

να μας εξηγήσει το μυστικό της αλλά αυτή 

αποφεύγει". Η Δέσποινα στα λόγια αυτά που 
λέγαν οι Τουρκούδες γι' αυτή χαμογελά μόνο 
λες και νοιώθει ικανοποίηση για την ευμενή 

σύσταση των Τουρκούδων. Σε μια στιγμή που 
απομακρύνθηκαν οι Τουρκούδες ο Ταζέτικος 

τη ρωτά να μάθει το μυστικό της. Εκείνη με 
σιγανή φωνή του λέγει πως τη μαγειρεύει με 
το λίπος του χοίρου. Δεν ήθελε ν' αποκαλύψει 
το uυστικό της στις Τουρκούδες γιατί οι Τούρ
κοι, καθώς είναι γνωστό, αποφεύγουν να τρώ
γουν χοίρο από θρησκευτικήν απαγόρευση. 

Ας προσέξει τούτο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης 

κ. Ντενκτάς που ισχυρίζεται πως η συμβίωση 

των δυο συνοίκων στοιχείων είναι ανέφικτη. 

Οι δυο κοινότητες στα χρόνια που μιλάμε όχι 

μονάχα κατοικούσαν ανάμεικτες στην ίδια γει

τονιά αλλά είχαν και τέτοιες αρμονικές σχέ

σεις αναμεταξύ τους στη διαβίωση τους που 

αντάλλασσαν και αυτά τα φαγητά τους προσ
παθώντας να επιδείξουν η καθεμιά τις ικανό
τητες της στη μαγερική τέχνη. Από την ανταλ
λαγή αυτή των φαγητών καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα πως οι σχέσεις των δύο κοινοτή
των ήταν τέτοιες που μόνο σε στενές συγγενι
κές και φιλικές οικογένειες της ίδιας κοινό

τητας μπορούν να παρατηρηθούν. 

Ας αφήσει κατά μέρος την εξαλλοσύνη και 

το σωβινισμό του ο κ. Ντενκτάς και ας γκρεμί
σει τα τείχη του μίσους και του διαχωρισμού 
των δύο κοινοτήτων και τότε θα δει πως θ' 

αποκατασταθούν οι σχέσεις της Δέσποινας με 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τις Τουρκούδες γειτόνισσες της ανάμεσα 
στους Ελληνοκυπρίους και τους 
Τουρκοκυπρίους. 

Μετά το Β· Παγκόσμιο Πόλεμο εξαιτίας της 
ψηλής ζήτησης της μολοχίας άρχισαν να την 
καλλιεργούν συστηματικά με σπόρο που έκα
μαν εισαγωγή από την Αίγυπτο. · Ηταν μια ποι
κιλία που ψήλωνε αρκετά κι είχε πλατειά και 
ωραία φύλλα. Καλλιεργούσαν το χωράφι 2-3 
άροτρα, το κόπριζαν και έσπερναν το σπόρο. 
Μετά από 4-5 ποτίσματα έφθανε σε αρκετό 
ύψος μπορούσε ν' αποκοπεί και πουληθεί με 
εισόδημα 1::50-1 σο την σκάλα. Οι Τούρκοι όμως 
προτιμούσαν πιο πολύ την άγρια γιατί ήταν πιο 
εύγεστη από την ήμερη. 

Μετά τις διακοινοτικές ταραχές και π :~ι::,έ
γερση των Τούρκων του 1963 η καλλιέργεια 
της μολοχίας εναπέμεινε αποκλειστικά στους 

Τούρκους παραγωγούς εξαιτίας του δόγμα
τος που ακολούθησε το καθεστώς Ντενκτάς 
«Από Τούρκο σε Τούρκο» δεν προτιμούσαν ν' 
αγοράζουν μολοχία από · Ελληνες 
παραγωγούς. 

Με την εκτεταμένη συστηματική καλλιέρ

γεια της μολοχίας οι · Ελληνες παραγωγοί δεν 
έμειναν αμέτοχοι μιας τέτοιας ευκαιρίας. Παρ· 
όλο το μποϋκοτάρισμα της έξαλλης Ντενκτα
στακής διοίκησης οι · Ελληνες της Κυθρέας 
καλλιεργούσαν πολλές σκάλες μολοχίαν άν

και δεν μπορούσαν να τη διαθέσουν χλωρή 

στους Τούρκους. ·Ο λα τα μέλη της οικογέ

νειας ξεχώριζαν καθημερινά τα φύλλα της, τα 
aποξήραναν και κατόπι τα πουλούσαν οε · Ελ
ληνες εμπόρους που τα έστελλαν στην Αγγλία 
και σε γειτονικές μας Ισλαμικές χώρες. Που

λιέτουν στην Κύπρο από 1::1-2 την οκάν και 
άφηνε σημαντικά κέρδη γιατί τα σχετικά της 

έξοδα ήταν λίγα. ·Η ταν προ"ίόν που χρειαζό

ταν αρκετούς κόπους που μπορούσαν να τους 

αναλάβουν ηλικιωμένοι, παιδιά και οικοκυρές 

που δε μπορούσαν να τους διαθέσουν για άλ
λη προσοδοφόρον απασχόληση. 

Σε πολλές περιπτώσεις το χωράφι άμα τέ
λειωνε η τομάτα αντί να καλλιεργηθεί με κρεμ

μύδια όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω καλ
λιεργόταν με πατάτες. Συνηθισμένη ποικιλία 

που καλλιεργόταν ήταν η up to day. Είχε καλήν 
απόδοση και δεν ανταλάσσετο με άλλη ποικι
λία. Οι πατάτες της Κυθρέας, εξαιρετικές σε 
ποιότητα και γεύση προτιμούνταν πολύ από 
ντόπιους και ξένους και μάλιστα προσφέρε
τουν ψηλότερη τιμή κατά 3-5 γρόσια την οκά. 
Αν πάμε πίσω στα προ της εισβολής χρόνια 
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που η πατάτα πουλιέτουν 10-12 γρόσια την 
οκά στην Κυθρέα πουλιέτουν 13-15 γρόσια την 
οκά. Προμήθεια Ιρλανδικού πατατοσπόρου 
εγίνετο μέσο του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου 
Κυθρέας και πουλιέτουν 3-4 σελ. την οκάv. 

Η καλλιέργεια της πατάτας αν ακολουθούσε 
την καλλιέργεια της τομάτας έπρεπε να καλ

λιεργηθεί το Φεβράρη (χειμερινή καλλιέρ

γεια). Μπορούσε όμως να καλλιεργηθεί και η 
καλοκαιρινή καλλιέργεια μέσα στον Αύγουστο 
σε προετοιμασμένο και κοπρισμένο χωράφι. 

Και στη μια όμως και στην άλλη περίπτωση 

εχρησιμοποιείτο σαν συμπληρωματικό το λί

πασμα 6-8-8. Οι πατάτες εκόπτοντο σε τεμάχια 
(βολβούς) που καθένας έπρεπε να φέρει 2-3 
μάτια. ·vστερα από βαθειά καλλιέργεια 2-3 
άροτρα ο ζευγολάτης άνοιγε τις αυλακιές και 
μια δυο γυναίκες έρριπταν ανά ένα βολβό σε 

απόσταση ένα πόδι τον ένα από τον άλλο. 
· Αμα συμπληρωνόταν όλο το φύτευμα ακο-' 
λουθούσε το σβάρνισμα (σαράκλισμα) για να 

πάρει όλο το χωράφι μιαν ομαλήν επιφάνεια. 

Κατόπι χωρίζετο όλο το χωράφι με ράμες (συσ

σώρευση χ<.ίψατος για να σχηματισθεί παχύς 

όχτος) για ευκολία του ποτίσματος. Το πότι

σμα άρχιζε μετά τη βλάστηση μέσα Μαρτίου 

και εγiνετο κάθε 15 μέρες και σε περίπτωση 
βροχών κάθε 22 μέρες. 

Εκτιiς από τα ποτίσματα γίνονταν κι·Ι-2 σκα· 
λίσματα με ελαφρά παραχώματα γύρω στη ρί
ζα. Τα σκαλίσματα αυτά γίνονταν πριν αρχίσε> 
το φυτό ν· aνθίζει γιατί με το άνθισμα αρχίζει 
και στον υπόγειο βλαστό να βγάζει σπάγγους 

από κάθε μά rι πάνω στους οποίους θα σχημα
τισθούν οι πατάτες. Αν γίνει το σκάλισμα αυτή 
την εποχή καταστρέφονται οι σπάγγοι και μαζί 
μ' αυτούς και η καρποφορία. 

Μέσα στο Μάϊο εγίνετο το ξερίζωμα της πα
τάτας. Οι υπέργειοι βλαστοί (πατατιές) δίδον
ταν σαν τροφή στα ζώα και ύστερα από το 
καθάρισμα τους ο ζευγολάτης άνοιγε το χώμα 
με α υλακές που ξεπετάγονταν και από τις δυο 
πλευρές και από το βάθος της aυλακιάς οι 
πατάτες. Γυναίκες τις μάζευαν στα καλάθια 
που τις άδειαζαν στις σακκούλες. Ύστερα 
από μέρες γινόταν δεύτερο αροτρίασμα και 
μαζεύονταν όσες εναττέμειναν με το γύρισμα 
του χώματος. 

· Ηταν παρατηρημένο πως όταν οι πατάτες 
μαζεύονταν σε ξηρό καιρό διατηρούνταν 
περισσότερο χρόνο χωρίς να φυτρώνουν και 
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να σαπίζουν. · Επρεπε όμως να φυλάττοντο σε 
σκοτεινή αποθήκη και απηλλαγμένην από 
υγρασία ν. · Ετσι οι πατάτες ούτε πρασίνιζαν 
ούτε φύτρωναν. Το πρασίνισμα δείχνει πως η 

πατάτα αρχίζει πια ν' αναπτύσσεται και κατά 

συνέπεια σχηματίζεται και το δηλητήριο που 

παράγουν ο βλαστός και τα φύλλα. Γι' αυτό 

πρέπει ν' αποφεύγουμε τις πράσινες πατάτες 

γιατί πάντοτε κρύβουν κάποιο κίνδυνο αν δεν 
είναι καλοβρασμένες. 

·Η ταν αρκετά προσοδοφόρος η καλλιέρ

γεια της πατάτας στην Κυθρέα, γιατί απέδιδε 

3-4 τόννους κάθε σκάλα και πουλιόταν πάντα 
σε πιο ψηλές τιμές από κάθε άλλο εισόδημα 
εξαιτίας της εξαγωγής που έχει και της ευ
ρείας κατανάλωσης από το κοινό της Κύπρου 
που δεν περνά, μέρα και να μη περιληφθεί στο 
καθημερινό μας διαιτολόγιο. 

Η πατάτα έχει πατρίδα την Κεντρικήν Αμερι
κή το Περού και τη Βολιβία όπου και σήμερα 
ευδοκιμεί και πολλαπλασιάζεται χωρίς την 
ανθρώπινη επέμβαση. Στην Ευρώπη και συγ
κεκριμένα στην Ισπανία μεταφέρθηκε από 
· Αγγλο ναυτικό το Ντρέϊκ το 1560 και στην 
Αγγλία μεταφέρθηκε από τις Βερμούδες το 
1586. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε πριν από την 
Ελληνική Επανάσταση (1821) και την καλλιέρ
γεια της προώθησε ο Πρώτος Κυβερνήτης της 

Ιωάννης Καποδίστριας. Βραδύτερον από την 

Ελλάδα μεταφέρθηκε και στην Κύπρο μας που 
σi1μερα καλλιεργείται παντού πεδινά ορεινά 
ακρογιαλιές γω να 'χει ένα ζηλευτό εισόδημα 

πάνω από ·1 Ο εκατομμύρια λίρες το χρόνο 
εκτός ακόμη από ένα σημαντικό ποσοστό που 
ξοδεύεται στην επιτόπια κατανάλωm]. 

Ύστερα από την καλλιέργεια των κρεμμυ
διών ή της πατάτας ακολουθούσε στο ίδιο χω
ράφι η καλλιέργεια του κριθαριού. Μετά τη 
συγκομιδή των πιο πάνω καλλιεργειών εγίνετο 
νιάσμα και διβόλισμα του χωραφιού και μέσα 

στον Οκτώβρη σπερνόταν το κριθάρι Προτι

μάτο στην Κυθρέα η ποικιλία Αθηναϊδα που 
εισήχθηκε στην Κύπρο εδώ και 30 χρόνια. 
· Ηταν αρκετά πρώιμη με εξάστιχον τύπο δηλ. 
με 6 σειρές σταχυδιών και απέδιδε ικανοποιη
τικά σ' όλες τις σιτοπαραγωγικές περιοχές. 

Στην Κυθρέα μπορούσε να φθάσει τον ένα 

τόννο κάθε σκάλα. 

Για ενδυνάμωση του χωραφιού σε θρεπτικά 

στοιχεία γίνετουν μια λίπανση με θειϊκή αμμω
νία 21-0-0 μέσα στο Φεβράρη. 
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Εγίνετο ακόμη και καταπολέμηση των 
αγριοχόρτων με ζιζανιοκτόνα στην κατάλληλη 
εποχή που το κριθάρι δεν έβγαζε παραπάνω 
από 5 φύλλα, γιατί έτσι προλαμβάνονταν τα 
ζιζάνια να μη απορροφήσουν πολλές τροφές 
και πριν ανθίσουν και γίνουν οι σπόροι που θα 
διαιωνίσουν την ύπαρξη τους και στα επόμενα 
χρόνια. 

Μετά το θέρισμα του κριθαριού μπορούσε 
να καλλιεργηθεί το χωράφι και να προετοιμασ

θεί για να σπαρεί με σιτάρι στο επόμενο γεωρ

γικό έτος ή να αροτριασθεί με δυο βαρειά άρο

τρα τον Απρίλη για να σπαρεί με πότιμο 
βαμβάκι-σησάμι το Μάη. 

Ύστερα από την βαθειά καλλιέργεια rφτι

ζόταν όλο το χωράφι πλυμαντό για ν' απορρο
φήσει μεγάλην ποσότητα νερού. Το ποτισμένο 
αυτό χωράφι μετά 15-20 μέρες άμα ήταν στον 
κατάλληλο όργο του τότε έπρεπε να σπαρεί ο 
βαμβακόσπορος ανάμεικτος με το σησάμι. 

Για τον σκοπό αυτό από την προηγούμενη 
μέρα της σποράς οι γεωργοί έβαζαν το σπόρο 
του βαμβακιού σε μια λεκάνη με νερό να φου

σκώνει για 24 ώρες. Κατόπι το φουσκωμένο 
βαμβακόσπορο τον ανακάτωναν και τον έτρι
βαν σε λεπτοκουπανισμένη κοπριά για να κολ

λήσει το κόπρι στο σπόρο. Κατόπι πρόσθεταν 

στο μείγμα αυτό και σχετική ποσότητα σησα

μιού. Το μείγμα αυτό ο γεωργός το έσπερνε 

στο χωράφι για να επακολουθήσει το αροτρία

σμα με το ελαφρό ξύλινο άροτρο και στη συνέ

χεια το σβάρνισμα και το άνοιγμα aυλακιών για 

να σχηματισθούν τα "μαράντια». 

Με την προβλάστηση αυτή μπορούσε σε 15-
20 μέρες να ξεβλαστήσουν και να συνεχισθεί 
κανονικά η ανάπτυξη τους για άλλες 15-20 μέ
ρες με τον όργο που είχε το χωράφι. 

Οι αυλακιές που σχίσθηκαν καθαρίζονταν 

από χώματα και βώλους που στοιβάζονταν στα 

πλευρά της aυλακιάς για να ξεχωρίσουν τα 

•ψαράντια, που θα ευκόλυναν το πότισμα. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως κάθε μαράντι 

ποτιζόταν με δυο δησιές μια πρωτοκεφαλής 
του μαραντιού και άλλη στο μέσο που προχω

ρούσε και έφθανε το νερό σ' αυτή μέσο του 

καθαρισμένου αυλακιού. 

· Οταν περνούσαν 40 μέρες από την σπορά 
τους έπρεπε να μπουν πια στα τακτικά τους 

ποτίσματα που γίνονταν κάθε 15 μέρες όπως 
δηλαδή ήταν τακτοποιημένες οι νομές των 
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διαφόρων ταξιμιών στην Κυθρέα και δεν υπήρ
χε έτσι ζήτημα αλλαγής των νομών. 

Η άρδευση άρχιζε από το Μάη και διαρκούσε 
μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη οπότε σταμα
τούσε για ν' αρχίσει η συγκομιδή τόσο του 
σησαμιού όσο και του βαμβακιού. 

Στο διάστημα αυτό εκτός από τα τακτικά 
ποτίσματα γίνονταν και δυο σκαλίσματα το 
ένα στον όργο του μετά το δεύτερο πότισμα 
και το άλλο μετά το τέταρτο πότισμα. Σκοπό 
είχαν τα σκαλίσματα να κλείουν τις σχισμάδες 
που σχηματίζονταν από τα ποτίσματα για ν' 
αποφευχθεί κάθε εξάτμιση και κρατηθεί η 

υγρασία για την ανάπτυξη των φυτών που θα 
σκιάσουν έτσι με την φυλλωσιά τους ~ . οα
φας και δεν θα επιτρέπουν το σχίσιμο του χω
ραφιού για την εξάτμιση. 

Για την επιτυχία και των δυο απαραίτητο 
ήταν να πέσουν στη σπορά αραιά, γιατί και τα 
δυο αυτά βιομηχανικά φυτά αδέλφωναν πολύ 
και μεγάλωναν σε ύψος σε αντίθεση προς τα 

άνυδρα που καλλιεργούσαν σ' άλλες περιοχές 
που έμεναν πολύ μικρά και η απόδοση τους 
ήταν σχετικά μικρή. 

Πρώτα άρχιζε να ωριμάζει το σησάμι από 
πράσινο γινόταν κίτρινο σαν κερί (κέρωνε). 

Αμέσως εργάτριες το έκοφταν με κοφτερά 
δρεπάνια και αγκάλες αγκάλες το μετέφεραν 
έξω του χωραφιού για να μεταφερθεί με ζώα ή 
με βωδάμαξο στο τόπο όπου θα εκτίθετουν για 
οποξr1ρανοη. 

Τέτοιοι τόποι χρησίμευαν τ· αλώνια όπου 
αλωνίζονταν τα δημητριακά. Συμπληρωνόrαν 
όμως έως τότε το αλώνισμα και έτσι μπορού
σαν να χρησιμοποιηθούν για το άπλωμα του 

σησαμιού. Σχισμές τυχόν που άνοιγαν στο 
αλώνι από τον ήλιο γεμίζονταν κι έκλειαν με 

κορνιαχτό από το χωματόδρομο και έτσι απο

φεύγετο απώλεια του σησαμιού. Σε μικρές πο
σότητες σησαμιού χρησιμοποιόταν και τα δώ

ματα των σπιτιών που ήταν καμωμένα με πηλό. 

Στο αλώνι το σησάμι δενόταν κατά δεσμίδες 
που στήνονταν η μια κοντά στην άλλη κι απο
τελούσαν τις κλούβες που πολλές φορές γέμι
ζαν όλο το αλώνι. Στην επίδραση του ήλιου οι 
σησαμιές ξηραίνονταν τα θηλάκια άνοιγαν και 

με ελαφρό τίναγμα έπεφτε aπ· αυτά το σησά

μι. Με παρανέμισμα που γινόταν επί τόπου 
ξεχώριζαν φλούδες φύλλα τσιφλό κι έμενε κα
θαρό ολομόναχο το σησάμι. 
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Οι σησαμιές μετά το τίναγμα τους μεταφέ

ρονταν στο σπίτι για να χρησιμεύσουν με άλλα 
καύσιμα για το πύρωμα του φούρνου στο ψήσι
μο των ψωμιών σαν πολύ εύφλεκτες που ήταν. 

Το σησάμι μεταφερόταν σε σακκιά στη Λευ
κωσία για ν' αγορασθεί από τους σαμολαδιτζή
δες για την εξαγωγή του σησαμελαίου (σαμο
λάδου). Το σησάμι αλέθετουν στο λιθάρι και 
πιεζόταν στην πρέσα για να βγει το λάδι του 
που χρησιμοποιόταν τότε στη θέση του βου
τύρου για τα φαγητά και ήταν θαυμάσιο εξαι
τίας της ωραίας του μυρωδιάς και της θαυμά

σιας γεύσης του. Από τα υπολείμματα του ση

σαμελαίου οι σαμολαδιτζήδες κατασκεύαζαν 
τον κούσβο και τον χαλουβά που ήταν και τα 

δυο τους γλυκίσματα νηστήσιμα και είχαν ευ

ρεία κατανάλωση στο διάστημα της σαρακο

στής. 

Το πότιμο σησάμι της Κυθρέας ήταν πολύ 
αδρό απέδιδε μεγαλύτερη ποσότητα σησαμε

λαίου γι· αυτό πληρωνόταν πιο ακριβά οπό τα 
άνυδρα σησάμια. Η τιμή του κυμαινόταν από 

μισό ως ένα σελίνι την οκά. 

Το σησάμι εκτός από το σησαμέλαιο χρησι

μοποιόταν στην κατασκευή κουλουριών. παξι

μαδιών, γλυκισμάτων, στο κόλυβο γιο μνημό

συνα και γιορτές κι είχε πλατειά. κατανάλωση 

στην αγορά των πόλεων ιδίως σης μεγάλες 

μας γιορτές Χριστούγεννα και Λαμπρό. 

Μετά το κόψιμο του σησcψιοι) Ε:μενε σrο 

χωράφι ολομόναχο το βαμβάκι. Δεχόταν Ε:τσι 

πιο πολύ ήλιο και αέρα κι άρχιζαν σι κάψες 
(λεμόνια) ν· ανοίγουν Πρωί-πρωί σι γυναίκες 

με τη νοτιά της νύκτας πήγαιναν στο μάζεμα 

(κλέξιμο) των καρυδιών γΕ:μιζαν μ· αυτά τις 

ποδιΕ:ς τους που είχαν δεμΕ:νες για ευκολία 

στη μέση τους, σ δε παραγωγός με τάφε ρε την 

κοφίνα για να τις αδειάσουν που κι αυτή θα 

αδειάσει στα σακκιό που όταν γεμίσουν θα 

μεταφερθούν στο σπίτι. 

Μόλις έπεφτε η νοτιά σι γυναίκες παραι

τούνταν του μαζέματος των ανοιγμένων καρυ

διι;)v γιο vη οι;νεχίσσυν τη δουλειά στο σπίτι 
που αποχιίφιζαν το βαμβάκι από τα καρύδια. 
Το νοτιασμένσ εκείνο βαμβάκι στοιβαζόταν 

στη γωνιά του αγροτικού σπιτιού και πιεζόταν 
για να καταλάβει πιο λίγο χώρο στο σπίτι. 

Οι γυναίκες πληρώνονταν περίπου ένα σελί

νι την κάθε μέρα και πολλές φορές πληρώνον

ταν σε βαμβάκι που θα χρησιμοποιούσαν για 
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το βαμβακερό νήμα και τα βαμβακερά υφαντά 

της οικογένειας τους. Η πληρωμή τους σε εί
δος στηριζόταν στο βαμβάκι που έβγαζε η κα

θεμιά την μέρα. 

Η εργασία αυτή του μαζέματος συνεχιζόταν 
καθημερινά μέχρις ότου συμπληρωθεί το μά
ζεμα των καρυδιών σ' όλο το χωράφι και επα
ναλαμβανόταν κάθε 1 Ο μέρες μέχρι που ν' 
ανοίξουν όλα τα λεμόνια. · Εμποροι από τη 
Λευκωσία και την Αμμόχωστο είχαν τους αντι
πρόσωπους τους στην Κυθρέα που αγόραζαν 
τις ποσότητες βαμβακιού όλης της περιοχής 

για δικό τους λογαριασμό. Τέτοιοι ήταν ο Κύ
προς Σάββα. Γιάγκος Θεμιστού και άλλοι και 
τις μετέφεραν στις αποθήκες τους στις 
πnλΡ.ιc 

Στα προπολεμικά χρόνια που αναφερόμα

στε στην καλλιέργεια και παραγωγή του βαμ

βακιού. το βαμβάκι πουλιόταν 1-2 σελ. την 
οκά. Οι καμηλάρηδες αναλάμβαναν την μετα

φορά του γι· αυτό ήσαν υποχρεωμένοι να φέρ
νουν τις μεγαλες τους μπάλες (χαράρια) να 

μπολιάζουν το βαμβάκι από την προηγούμενη 

της μεταφοράς τους να το ζυγίζουν και την 
επόμενη μΕ: ρο να το μεταφΕ:ρουν με τις καμή
λες τους στις αποθήκες των εμπόρων. Απ' εκεί 

μεταφερόταν στις εκκοκκιστικΕ:c; μηχανΕ:ς 

όπου γινόταν ο αποχωρισμός του βαμβακιού 

από το σπόρο του και κατόπι το ολομόναχο 
βαμβάκι (μαχλούζι) στελλόταν στην Αγγλία 
όπου στα νηματουργεία γινόταν νήμα που θα 
υφαίνετο στα υφαντήρια για να γίνουν τα βαμ
βακερά υφό.σματα. Αργότερα εγκαταστάθη
καν νηματουργεία και υφαντήρια στην Κύπρο 
που παρήγαγαν το βαμβακερό νήμα και ύφαι

ναν τα βαμβακερά υφάσματα. 

Το βαμβάκι χρησιμοποιόταν ακόμη στην Κύ

προ για παπλώματα και κρεββάτια. Οι μύλοι 

στην Κυθρέα, Χάβρικα, Πενονάτζι και Κορώ

νας διέθεταν τέτοιες εκκοκκιστικές μηχανές 
για καθάρισμα του βαμβακιού από το βαμβα

κόσπορο. Ο βαμβακόσπορος χρησιμοποιόταν 

όπως αναφέρθηκε προηγούμενα για την σπο
ράν του βαμβακιού την επόμενη χρονιά. Χρη

σιμοποιόταν όμως και σαν τροφή στα βόδια 
αναμεμιγμένος με το άχυρο. Το άχυρο για να 

δώσει δύναμη στα βόδια εργασίας έπρεπε ν' 

αναμιχθεί με το ρόβι. Συνέβαινε όμως πολλές 
χρονιές ο γεωργός να μη παράγει πολύ ρόβι, 

έτσι πρόσθετε και βαμβακόσπορο που έδιδε 

θρεπτικότητα στα βόδια όχι όμως τόση όσο το 
ρόβι. Πολλές γυναίκες έκλωθαν στο αδράχτι 

το βαμβάκι και έκαμναν ψιλό ή 'χ'οντοό νήμα 



194 

και το ύφαιναν κατόπι στον αργαλειό για να 
ετοιμάσουν τα εσώρουχα της οικογένειας και 
τα βαμβακερά υφαντά της προίκας για τις κό

ρες τους. ·Η ταν πραγματικά εξαίρετο το νήμα 

του χεριού και ήταν άφθαστα σε τέχνη και 
ύφανση όλα τα είδη των υφαντών. 

Καλοί παραγωγοί βαμβακιού στην περιοχή 

Κυθρέας ήταν: Μιχάλης του Σίμου, Χ·· Γιάγ

κος Σάββα, Κλεάνθης Κολιός, Παναγιώτης Κο

λιός του Κόλα, Γιοσηφής Αντωνάτζη από την 

Κυθρέα. 
Σταυράκης Θεοχάρη, Ευγένιος Ζαμπακίδης, 

Χ· · Πετρής Πέτσας, Αθανάσης Κυριάκου από 
τη Χρυσίδα. 
Κωστής Παπαγεωργίου, Θεοχάρης Σταυρά-

κη, Νεοπτόλεμος Σάββα, Αχιλλέας Πέτσας, 
Εκκλησία · Αη Γιώρκη από τη Βώνη. 
Νίκος Μάρκου, Χ·· Ανδρέας Σοφοκλέους, 

Γιαννής Πίτσιλος, Χαμπής Κυριάκου Γιάγκος 

Ζερβός, Χαράλαμπος Ζερβός, Σοφόκλης Ζερ

βός, Κώστας Λαμπρίας από το Νιο Χωριό. 

Μα"ίμάρηδες, Χατζαντώνηδες από το 

Τραχών ι. 
Τσινώντηδες, Παπαναστάσηδες, Παπαβαρ

νάβηδες, Δημήτρης Ηλία, Γιωρκής της Αθηνάς 

Αλήπεης, από το Παλαίκυθρο. 

Γυναίκες που έκλωθαν το βαμβάκι και το 

έκαμναν νήμα και στη συνέχεια ύφαιναν τα 
βαμβακερά υφάσματα ήταν: Αννέτα Κωστή 

Καράσαββα, Μαριτσού Λευτέρη Καμπέρη. Αν

νού Κωστή Καράσαββα, Αντριόύ Καραγιώργη. 

Βαρβαρού Αντωνή. Γιασιμιά και Ξενού Σάββα 

Λιπέρτου από τη Βώνη. 
Μαρία Νικολή, Μηλιά Βάσιλου, Χρυσταλλέ

νη Γιαννή, Κακούλα Πελετιέ, Τσιαρτού, Χρυ

σταλλού Μίχαλου Κωσταρού, Αγγελίνα Τάττη, 

Μαριού Λουκά, Αννικκού Νικόλα, Πατού Θεο

χάρη, Σταυρινού Κωστή από το Νιο Χωριό. 

Μετά το πρώτο πότισμα στο καλλιεργημένο 

βαμβακοχώραφο βλάστανε σε πολλά χωράφια 

αρκετή μολοχία που έως ότου αρχίσουν τα 
σκαλίσματα μπορούσε να μεγαλώσει και μα
ζευθεί για πώληση στην αγορά της Λευκωσίας. 

· Ηταν από την πρώιμη παραγωγή, ήταν τορ
φαντίσιμη γι' αυτό πουλιόταν σε καλή τιμή και 

γινόταν ανάρπαστη από τους Τούρκους. Στο 
σκάλισμα του βαμβακιού προmταθούσαν ν' 

αφήσουν αραιές αραιές ρίζες που πολιούσαν 
σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορούσαν 
να την aποκόψουν 2-3 φορές μέχρις ότου το 
βαμβάκι και το σησάμι τη σκέπαζαν και δεν 

μπορούσε πια να μεγαλώσει. Στην εποχή της 
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σποράς του βαμβακιού πολλοί καλλιεργητές 

έσπερναν και σπόρους καρπουζιού και πεπο
νιού, που ξάπλωναν στο έδαφος και έκαμναν 
τα γλυκά και νόστιμα καρπούζια και πεπόνια. 
·Η ταν μικρού μεγέθους, αλλά aπαράμιλλα στη 
γεύση και νοστιμάδα. Μπορεί απ' αυτά οι καλ
λιεργητές να μη είχαν εισόδημα, αλλά η γεωρ

γική οικογένεια τα είχε σ' όλη την περίοδο για 
δική της κατανάλωση και δώριζε απ' αυτά σε 
συγγενικές, γειτονικές και φιλικές οικογέ
νειες που δεν είχαν την ευκαιρία οι ίδιες να τα 
παράγουν. 

Μετά τη συμπλήρωση της συγκομιδής του 
βαμβακιού έμεναν πια οι βαμβακιές με πλού

σιο φύλλωμα σε μέγεθος και πυκνότητα. Το 
φύλλωμα αυτό δεν πρέπει ν' αφεθεί στη τύχη 
του, γιατί θα παρακμάσει, θα πέσει και θα εξα

νεμισθεί με τους φθινοπωρινούς αέρηδες και 

τις βροχές. Είναι όμως πολύτιμο για τα αιγο

πρόβατα και οι βοσκοί περιμένουν ανυπόμονα 
πότε θα το έχουν, ιδίως σε άβροχες χρονιές 
φθινοπώρου που δεν βρίσκεται χόρτο για τα 
ζώα τους. Τα νοικίαζαν κι αυτά στους βοσκούς 
και σε χρονιές ολιγόομβρες είχαν καλό εισό
δημα. Κάθε σκάλα βαμβακοφύλλων μπορούσε 

να ενοικιασθεί 1::2-3 λίρες και μάλιστα να κατα
φαγωθούν σε ορισμένη προθεσμία και το χω
ράφι να μείνει ελεύθερο για άλλη καλλιέργεια. 

Εναπομένουν έτσι τελικά τα γυμνά στελέχη 

των βαμβακιών που υπήρχε σχετικός νόμος 

μέχρι το Δεκέμβρη ν· αποκοπούν για πρόληψη 
μετάδοσης φυτικών ασθενειών. Ο ίδιος νόμος 

ίσχυε και για τα φυτά της μπάμπιας. Εκόπτον
το λοιπόν κι' αυτές με κοφτερό δρεπάνι κι 

εναπέμεινε μονάχα η ρίζα με 4-5 ίντζες στέλε
χος του κορμού. 

Οι βαμβακιές αυτές μεταφέρονταν στην αυ

λή του αγροτικού σπιτιού στοιβάζονταν κατά 
σωρούς και χρησιμοποιούνταν κι αυτές σαν 
καύσιμη ύλη του φούρνου κάθε Σάββατο που 
θα φούρνιζε η αγρότισσα οικοκυρά της Κυ

θρέας τα ψωμιά του σπιτιοίι όλης της 
βδομάδας. 

Η ρίζα που εvαπέμεινε στο χωράφι πολλές 

φορές ανοιγόταν με 1-2 άροτρα τον επόμενο 
Μάη και έβγαζε βλαστούς που αναπτύσσον
ταν πολύ γιατί είχαν έτοιμες τις ρίζες για τρο

φοδότηση και μπορούσαν ν' αποδώσουν καλή 

σχετικά απόδοση. Υστερούσε όμως από το νέο 
βλαστάρι του βαμβακιού που μπορούσε να 

φθάσει τις 200-250 οκ. τη σκάλα ενώ η παλιά 
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100-125 ο κ. τη σκάλα. Πρέπει να σημειωθεί 
πως η παλιά μπορούσε ν' ανοίγει σε χρονιές 
που δεν έκαμνε παγετούς στη περίοδο του 
χειμώνα γιατί αυτοί την απεξήραναν και δεν 
θα μπορούσε να βλαστήσει. 

Πολλοί είναι οι γεωργοί που δεν λάμβαναν 
υπόψη το νόμο δεν απέκοπταν τις βαμβακιές 
και οδηγούνταν στο δικαστήριο που επέβαλλε 
συνήθως πρόστιμο. Αναφέρεται πως κάποια 
χρονιά παρουσιάσθηκε στο δικαστήριο ένας 
μακρός κατάλογος παραβατών του σχετικού 
νόμου και ο δικαστής φώναζε ένα ένα τους 
παραβάτες και επέβαλλε στον καθένα πρόστι
μο 1:1, ποσό ψηλό για την εποχή αφού χρειαζό
ταν αρκετά μεροκάματα την εποχή εκείνη 
μαζευθεί. 

Τελευταία φώναξε το όνομα: «Κωστής Ταζέ
τικος». Ο κατηγορούμενος φώναξε "παρών» 

και αμέσως παρουσιάσθηκε μπροστά στο δικα
στή. Ο δικαστής με την αναφορά του επώνυ
μου "Ταζέτικος, έμεινε τόσο aπορημένος 
προς στιγμή που άφησε τη κατηγορία και το 
πρόστιμο και ερώτησε τον κατηγορούμενο. 
"· Ελα πες μου το όνομα Ταζέτικος τώρα νο .. 
στά το πήρες ή το κληρονόμησες,; Ο Κωστής 
με θάρρος και παρρησία του απάντησε: «Το 
είχε ο παππούς μου. το πήρε ο πατερας μου. 

το κληρονόμησα εγώ κι έχω 10 παιδιά που θα 
το κληρονομήσουν κι αυτά, Ο δικαστής χαρι

rολογών πρόσθεσε "Είναι ωραίο να μένει έν

ας Ταζέτικος σ· όλη του τη ζωή". · Εμεινε ακό
μη aπορημένος ο δικαστής από τα πολλά παι

διά που είχε και στην απόφαση του χάρισε το 
πρόστιμο στο τελευταίο κατηγορούμενο. 

·Ε να λαχανικό που καλλιεργόταν σε μεγάλη 
κλίμακα στην Κυθρέα ήταν τα κραμβιά και τα 
κουνουπίδια. ·Η ταν λαχανικά που παρήγον

ταν όχι μονάχα σε μεγάλες ποσότητες αλλά 
ήταν και εξαιρετικής γεύσης και εκλεκτής 

ποιότητας. γι' αυτό έκαμναν ονομαστή την Κυ
Gρέυ ύ. u/ω ιιι μέρη της Κύπρου μας. Τα κραμ
βιά μαζί με τις ελιές ξεχώριζαν απ· όλα τ· άλλα 
τόσο σε άφθονη παραγωγή όσο και σε θαυμά
σια ποιότητα και γεύση 

·Η ταν λαχανικό που σπάνια αποτύγχανε έφ
θανε μόνο να έχει τις κατάλληλες περιποιή
σεις και φροντίδες. ·Η ταν εισόδημα του χει

μώνα που δύσκολα κερδιζόταν το χρήμα ιδίως 

στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας που οι 
τιμές όλων των ειδών ήταν αφάνταστα χαμη
λές και σε απίστευτο βαθμό εξευτελιστικές. 
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Οι λαχανοκαλλιεργητές της Κυθρέας από τη 
προηγούμενη χρονιά διάλεγαν μερικά κραμ

βιά συνήθως απ' εκείνα που τύλιγαν πρώιμα 

ήταν στρογγυλά μεγάλα και προσωπάρικα τα 

επεσήμαναν και τα πρόσεχαν από ζώα και 

ανθρώπους σαν κόρην οφθαλμού για να πιά

σουν το σπόρο τους που θα είχαν για καλλιέρ
γεια την επόμενη χρονιά. Για να τα υποβοηθή

σουν ν' ανοίξουν τα εξωτερικά φύλλα και να 

φανεί ο κεντρικός βλαστός του κραμβιού πά

νω στον οποίο θα φύτρωναν τ' άνθη που θα 

σχημάτιζαν τους σπόρους, οι καλλιεργητές. μ' 

ένα κοφτερό μαχαίρι άνοιγαν προσεκτικά τα 
εξωτερικά φύλλα προσέχοντας να μη αποκο

πεί ο βλαστός στην κορυφή. 

Διατηρούνταν έτσι στο χωράφι μέχρι που τα 

κραμβιά aραίωναν και ήσαν τα λασάνια όπως 

τα αποκαλούσαν οι χωρικοί εκτεθειμένα στα 

ζώα και στους ανθρώπους που δυνατό να τα 

κατάστρεφαν. 

· Οταν όμως διέτρεχαν κίνδυνο από τους 
εχθρούς τότε οι καλλιεργητές των κραμβιών 

τα ξερρίζωναν προσεκτικά μ' όλες τους τις 

ρίζες και το χώμα γύρω τους και τα μετέφεραν 

για να τα φυτέψουν σ' ασφαλέστερο μέρος. 

τέτοιο μέρος ήταν οι φρακτές σ' ένα προσήλιο 

μέρος της αυλής, καλά προφυλαγμένο από 

τους παγετούς και τους ψυχρούς αέρηδες. 

Στο μέρος τούτο που φυτευόταν το λασάνι 

συνέχιζε την ανάπτυξη του βλαστού έφθανε 

στην ανθοφορία και στο δέσιμο των σπόρων 

σε λοβούς και στο τελικό στάδιο της ωρίμαν

σης. Ο σπόρος τότε χωριζόταν από τους λο

βούς και φυλασσόταν σε μέρος ξηρό για να 

χρησιμοποιηθεί για παραγωγή σποροφύτων 

κραμβιιί1ν Το ίδιο γινόταν και με τα κουνουπί

δια για να εξασφαλιστεί ο σπόρος τους για την 

επόμενη χρονιά. 

Οι σπόροι και των δύο σπείρονταν τον Ιούνιο 

σε κατάλληλες πρασιές που παρασκευάζον

ταν, συνήθως σε χωράφι που δίπλα έτρεχε τα

κτικά νερό για συχνά ποτίσματα. 

Η καλλιέργεια του εδάφους γινόταν βαθειά 

με 2-3 τσαππίσματα για να γίνει το χώμα λεπτό 
και απαλλαγμένο από βώλους. Ο σπόρος για 

να πέσει aραιός αναμειγνυόταν με κορνιαχτό 

και σπερνόταν και καλυrττόταν ελαφρά με λε

πτοκαμωμένο χώμα. 

Μετά 5-6 μέρες φύτρωνε ο σπόρος και στις 
πρώτες μέρες που τα φύλλα και ο βλαστός 
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ήταν τρυφερά κατατρώγονταν από ένα έντο

μο, το ψύλλο. Αποτελεσματικά μέσα για την 
προφύλαξη από το ψύλλο ήταν η στάχτη και το 

χώμα του δρόμου (κορνιαχτός), που σκορπί

ζονταν στα τρυφερά σπορόφuτα. Για τη γρή

γορη τους ανάπτυξη σε κάθε πότισμα με τρε
χάτο νερό έρριπταν σ' αυτό, μικρή ποσότητα 

αζωτούχου, λιπάσματος. Συχνά γίνονταν και 

ξεχορτίσματα. 

Με όλες αυτές τις περιποιήσεις τα σπορό

ψυτα των κραμβιών ανταπτύσσονταν πολύ 

γρήγορα κι η μεταφύτευση τους άρχιζε στα 

τέλη του Ιούλη αρχές Αυγούστου στο χωράφι 

που είχε κοπρισθεί και μπήκε κουκιά. Στη συν

έχεια αντί να καλλιεργηθεί με τομάτες έμενε 

καλλιεργημένο και εφυτεύετο με κραμβιά. 

· Αμα έφθανε η εποχή να φυτευθούν το χωρά
φι ξανοιγόταν ακόμη μια φορά με το βαρετό 

ξύλινο άροτρο και σχίζονταν τα αυλάκια το 

ένα δίπλα στ' άλλο. Συνεδέοντο ανά τρία τρία 

τα αυλάκια όπως και στα κρεμμύδια για το εύ

κολο τους πότισμα. 

Πολλοί προτιμούσαν να κοπρίσουν το χωρά

φι και αντί να σπείρουν κουκιά, φύτευαν τα 

κραμβιά και στη συνέχεια τη τομάτα και ύστε

ρα ακολουθούσαν οι εποχιακές καλλιέργειες 
που έχουμε προηγουμένως αναφέρει. 

Τα σπορόφυτα των κραμβιών (λασάνια) φυ

τεύονταν στ' αυλάκια 1 1/2-2 πόδια το ένα από 
το άλλο. Προτιμώντο να φυτεύονται τις απο

γευματινές· ώρες ή τις πρωινές ουδέποτε 
όμως τις μεσημβρινές γιατί το αποκορύφωμα 

της ζέστης του Αυγούστου θα τα έκρουζε. 
·Ε πρεπε όμως να φυτεύονται από τη μια κι 

από την άλλη να ποτίζονται για να έχουν επιτυ
χία. · Οταν συμπληρωνόταν η φύτευση αμέ
σως γινόταν και δεύτερο πότισμα για την εξα

σφάλιση περισσότερης υγρασίας που θα συνέ

τεινε στην επιτυχία τους. Μετά 3-4 μέρες εγί
νετο τρίτο πότισμα που συνέβαλλε πολύ στην 
επιτυχία τους. 

Στην επιτυχία των λασανιών συνέτεινε πολύ 

και η σκληράδα των σποροφύτων και αυτή επι

τυγχάνετο με τα αραιά ποτίσματα στο σπορείο 

για λίγο καιρό προτού γίνει η μεταφύτευση. 

Τα φυτά των κραμβιών στην οριστική τους 

θέση έπρεπε να ποτίζονται κάθε 8 μέρες μέχρι 
την εποχή που θα έπεφταν οι πρώτες φθινο

πωρινές βροχές, οπότε άρχιζε πια να κρυαδί

ζει και τα κραμβιά μπορούσαν ν' αντέξουν κά

θε 15 μέρες. Πολλές φορές μέσα στο φθινό-
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πωρο έπεφταν συχνές βροχές, οπότε δεν 

χρειάζονταν καθόλου ποτίσματα. 

Στο χωράφι που θα καλλιεργόταν με κραμ
βιά οι παραγωγοί συνήθιζαν να σπέρνουν πολύ 
αραιά ρεπάνια, λάχανα, κόλιανδρο, (όψιμο). 
Αυτά τέλειωναν πολύ νωρίτερα από τα κραμ

βιά και διετίθεντο φρέσκα στην αγορά και 
αποτελούσαν το πρώτο εισόδημα του καλλιερ
γημένου χωραφιού. 

Μετά από 3-4 ποτίσματα από τη μεταφύτευ
ση γινόταν το πρώτο σκάλισμα και λαμβάνετο 
προφύλαξη να μη κόπτονται τα ρεπάνια και τα 

λάχανα αν συνέβαινε να βλαστήσουν μέσα 
στο αυλάκι. Στο σκάλισμα αυτό διδόταν σαν 
συμπληρωματική τροφή το λίπασμα 6-8-8, 20-
30 οκάδες στη σκάλα. 

Με τα ποτίσματα βλάστανε και πυκνή μολο

χία που αν συνέβαινε να είναι βλαστημένη στο 
αυλάκι της έδιδαν πιο πολλά ποτίσματα για ν' 

αναπτυχθεί να έρχεται στη μάτσα οπότε την 
ξερρίζωναν και όταν καθαριζόταν το χωράφι 
ακολουθούσε το πρώτο σκάλισμα. 

Η μολοχία αυτή έβγαινε όψιμα και ο εποχή 

που η πρώιμη είχε παρακμάσει και τελέψει. 
·Η ταν τρυφερή και γευσάτη με πλατειά φύλλα 
και στην αγορά γινόταν ανάρπαστη από τους 
Τούρκους και μάλιστα σε πιο ψηλή τιμή. 

Μετά το πρώτο σκάλισμα γινόταν το δεύτε
ρο διπλό όπως το αποκαλούσαν. Στο διπλό αυ
τό σκάλισμα (διπλή τσάππα κατ' αντίθεση 

προς τη μονή) συνίστατο στο να σκαφτεί το 

χώμα όχι μόνο στο βάθος του αυλακιού αλλά 
και στα πλευρά του. Είχε σκοπό όχι μονάχα να 
αφρουγιώσει το χώμα και ν· ανοίξει τους πό
ρους του αλλά να παραχώσει γύρω τριγύρω τα 
κραμβιά για την ανάπτυξη πιο πολλών ριζών. 

Πραγματικά τα κραμβιά παρουσίαζαν μετά 
το σκάλισμα αυτό μια ραγδαία ανάπτυξη που 

πύκνωναν τόσο και δεν ήταν δυνατό ν· ακο
λουθήσει άλλο σκάλισμα. 

Τα πρώτα κραμβιά τύλιγαν κι έβγαιναν στα 
μέσα του Νιόβρη, μετά τις σήκωσες του σα
ρανταημέρου και πουλιόνταν σε καλές τιμές. 
·Ε να φόρτωμα ζώου σακκί και δισάκκι χωρού
σε 20-25 κραμβιά και ζύγιζε 1 00-120 οκάδες και 
πουλιόταν 1::1-1 1/2 το γομάρι όπως το 
αποκαλούσαν. 

Για την επιτυχία των κραμβιών συνέτεινε 
πολύ ο βροχερός καιρός ενώ απεναντίας ο 
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θερμός κι άβροχος καιρός συνέτεινε να προσ

βάλλονται από διάφορες μυκητολογικές αρ
ρώστειες και να μη τυλίγουν. Ο βροχές όχι 
μόνο τα πότιζαν στη ρίζα αλλά και τα ράντιζαν 
έτσι που κρατιόταν η βροχή ανάμεσα στα με
γάλα και βαθουλωτά τους φύλλα που συνέτει

νε να τυλίξουν καλά να έχουν κούνα και τυρί 
με γεύση και γλύκα υπέρμετρη. Γίνονταν τόσο 
μεγάλα και βαρετά που ζύγιζαν πολλές φορές 

6-8 οκάδες το καθένα. 

Οι κόποι και μόχθοι που καταβάλλοντα για 

την καλλιέργεια των κραμβιών ήταν αληθινά 

aσύγκριτοι. Αλλά οι πιο μεγάλοι κόποι. θυσίες 
μπορούμε να πούμε. ήταν εκείνοι για τη διάθε

ση και πώληση τους. 

·Ε πρεπε όταν τύλιγαν ν' αποκοπούν και να 

μεταφερθούν την άλλη μέρα στην πόλη για να 
πουληθούν. Δεν σήκωναν καθόλου αναβολή. 

Μια δυο μέρες να περάσουν από το κανονικό 
τους σφίξιμο άνοιγαν (τσακρούσαν) και ήταν 
ακατάλληλα για πώληση. Για να αποφευχθεί το 
σπάσιμο τους και να μπορούν να τα προκά
μνουν οι παραγωγοί σ' ένα χωράφι λ.χ. 3 σκά
λες γίνονταν 3 διαφορετικές φυτείες πρώιμη. 
μέτρια. όψιμη έτσι που να προκάμνουν να δια

θέτουν την πρώιμη ν' αρχίζει η μέτρια και όταν 
συμπληρωθεί κι αυτή ν αρχίσει η όψιμη. 

· Ολη η οικογένεια βρισκόταν καθημερινά 
στην κραμπερή. Ο πατέρας με το κοφτερό του 

μαχαίρι γυρνούσε ανάμεσα της και διάλεγε. 

ένα ένα τα γεμάτα και σφιγκτά τα έκοβε για να 

τα μεταφέρουν η μητέρα με τα παιδιά έξω σε 

βολικό μέρος του χωραφιού. Κατόπι ο πατέ
ρας αφαιρούσε τα εξωτερικά φύλλα για ξελά
φρωμα και ύστερα τα έβαζε προσεκτικά στα 

σακκιά προσπαθώντας να καλύψουν όλο το 

χώρο του σακκιού. Για την ασφάλεια τους 
στον ενδιάμεσο χώρο των κραμβιών τοποθε

τούσε φύλλα έτσι που να μη επηρεάζονται στη 
μετακίνηση, στο φόρτωμα και το ξεφόρτωμα. 

Αποτυχία στο σάκκιασμα των κραμβιών είχε 

σαν συνέπεια να καταστραφούν και να γίνουν 

ακατάλληλα για πώληση. 

Πολλές φορές οι εργασίες αυτές στην κραμ
περή εγίνονταν σε ώρα βροχής κω όλα τα μέ

λη της οικογένειας εγίνοντο μούσκεμα aπ· αυ

τή. Μετά το σάκκιασμα το φόρτωμα των κραμ

βιών μεταφερόταν και στηνόταν έξω από το 

σπίτι σε βολικό μέρος για να φορτωθεί την 

αυγή και μεταφερθεί στη Λευκωσία. Τα εξωτε

ρικά φύλλα που aφαιρούνταν από τα κραμβιά 
εδίδοντο στα ζώα, βώδια. γαδούρια. 
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αιγοπρόβατα. 

Ο μεγαλύτερος όμως αγώνας ήταν η μετα

φορά τους στη Λευκωσία για πώληση. Πολύ 

πρωί σηκώνονταν οι κραμπάρηδες όπως τους 

αποκαλούσαν. ξυπνούσε ο ένας τον άλλο και 
με αμοιβαίαν βοήθεια φόρτωναν τα φορτώμα

τα τους στα δικά τους ζώα. πολλές φορές ένας 

μετέφερε με δυο ζώα και ξεκινούσαν. Ντυμέ

νοι με παχιά ρούχα με αδιάβροχα με σκού

φους στο κεφάλι περπατούσαν 2-2 1/2 ώρες να 
φθάσουν στη Λευκωσία. Συνέβαινε πολλές 

φορές που υποπτεύονταν τον καιρό να ξεκινή

σουν με περασμένο το μεσάνυχτα. Ούτε η 

βροχή που έπεφτε σ όλο το δρόμο. ούτε το 

ξεροβόρι που φυσούσε. ούτε το πάγος που 
ξύλιαζε τα χέρια μπορούσε να τους πτοήσει 

και να παραιτηθούν από το σκληρό. επικίνδυ

νο και αντίξοο έργο τους. Μπροστά σ' όλες τις 

δυσκολίες μια και μοναδική σκέψη υπερίσχυε. 

Να μεταφέρουν και πουλήσουν το έτοιμο μα

ξούλι τους για να μπορέσουν να αντεπεξέλ

θουν στα τόσα έξοδα της οικογένειας τους. 

Ανάμεσα στις τόσες δυσκολίες της χειμω

νιάτικης aυγής δεν έλειπαν και τα αστεία και 

περιπαίγματα ανάμεσα στους κραμπάρηδες 

οδοιπόρους. Ο Φελλάς που πάντα είχε έτοιμο 

τον π. να τον αερίσει στο Σιντζέρη, στο Τσιο
πάνη, στο Ταζέτικο για να δεχθεί σαν αντάλ

λαγμα τις βρισιές τους που συνεχίζονταν για 

κάμποσο δρόμο. 

Οι κραμπάρηδες άμα έφθαναν στη Λευκω

σία πρώτη τους φροντίδα ήταν να εξασφαλί

σουν τον αγοραστή τους που συνήθως καθέ

νας είχε το μπακάλη του που του έπαιρνε κα
θημερινά. · Αλλωστε η εξήγηση για μεταφορά 
γινόταν μεταξύ παραγωγού και μπακάλη από 

την προηγούμενη μέρα. 

Δεύτερη τους φροντίδα ήταν να τακτοποιή
σουν τα ζώα τους στο χάνι του Κιανή ή του 
Συμεού στην οδό Ερμού (τώρα πράσινη γραμ

μή) ή της Αγιάς Σοφιάς και να τους δώσουν το 
κανονικό άχυρο και κριθάρι για να ναι έτοιμα 
με νέες δυνάμεις για την επιστροφή. 

Τελικά κατάληγαν στον Παναή το μάγειρα ή 

στον Χ· · Αδάμο από την Κυθρέα στην Οδό 
Ερμού δίπλα στο χάνι που έμεναν οι καμηλά

ρηδες. Εκεί έπαιρναν την γιαγλίτικη πατσιά 

(σούπα με κρέας). Η ζεστή σούπα θέρμανε τον 

οργανισμό και το καλοψημένα κρέας τόνωνε 
και πρόσθετε νέες δυνάμεις σ· αυτό. ύστερα 

από τη κούραση. το μούσκεμα και το ξεροβόρι. 

που πάγωνε το κορμί και κολλούσε το πετσί 

στο κόκκαλο που λέει ο λόγος. 
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Ξεφάντωμα σωστό έκαμναν που δεν παρέ
λειπαν να κατεβάσουν και το στερκό πιτσιλίσι
μο κρασί. ·Η ταν όλα απαραίτητα για τη ξεκού
ραση και τόνωση του οργανισμού και την ανά
κτηση νέων δυνάμεων, για να ·ναι έτοιμοι για 
την επιστροφή και να φθάσουν το γρηγορότε
ρο πάλι στο χωράφι για να ετοιμάσουν νέα 
φορτώματα κραμβιών για την επόμενη. Ύστε

ρα που τόσους κόπους και κακουχίες η πληρω
μή τους άμα φθήνιζαν δεν ξεπερνούσε τα 5 
σελίνια το γομάρι. 

Τέτοιοι μερακλήδες παραγωγοί κραμβιών 

ήταν: Γιαννακός Ανδρονίκου, Μιχάλης Σίμου. 

Μιχάλης Αντωνάτζη, Γιοσηφής Αντωνάτζη, 

Πετράκης Χ· · Λούκα, Κλεινής Κολιός, Χ· · Κώ
στας Κολιός, Μιχάλης Πελετιές από την Κυ

θρέα, Φώτης Αδαμίδης, Κωστής Βασίλη (Φελ
λάς), Κωστής Ταζέτικος, Χ· · Κώστας Χ· · Νικό
λα, Κωστής Καλλή (Σιντζιέρης) Χ· Χριστc"'ου
λος Ταλιαδώρος, Αντώνης Ταλιαδώρος. Μιχά

λης Ταλιαδώρος, από τη Χρυσίδα, Νίκος Μάρ
κου, Χ· · Ανδρέας Σοφοκλέους από το Νιο Χω
ριό, Θεοχάρης Σταυράκη, Αχιλλέας Πέτσας 

από τη Βώνη. 

Μα η κατανάλωση της παραγωγής των κραμ

βιών της Κυθρέας στην τρίτη και τέταρτη δε

καετία του αιώνα μας δεν στηριζόταν μόνο 

στην αγορά της Λευκωσίας. Μεγάλη αγορά 
εξασφαλιζόταν και από το συγκοινωνιακό πέ

ρασμα, που είχε η Κυθρέα, εξαιτίας της θέσης 
της. Απ' αυτή περνούσε ο δρόμος που ένωνε 
στα χρόνια εκείνο. την πρωτεύουσα με την Αμ
μόχωστο μέσο Τρικώμου. Απ' αυτή περνούσαν 

τα αυτοκίνητα της Ανατολικής Μεσαορίας και 

της Καρπασίας. 

Στο πέρασμα τους σταματούσαν όλοι οι επι
βάτες των αυτοκινήτων και αγόραζαν κραμβιά 

από την Κυθρέα για την οικογενειακή τους 
κατανάλωση. ·Ε να σημαντικό μέρος της 

παραγωγής διετίθετο στους περαστικούς αυ

τούς αγοραστές. Ο δρόμος της διάβασης των 

αυτοκινήτων μέσο Κυθρέας ήταν ακτίνας 

παραπάνω από ένα μίλι. Στις πλευρές αυτές 

του δρόμου έστηναν σωρούς οι παραγωγοί τα 

κραμβιά τους κι ένα μέλος της οικογένειας 

επίβλεπε την πώληση τους στους επιβάτες, 

που κατέβαιναν να τ' αγοράσουν. 

Η φrψη που είχαν τα κραμβιά της Κυθρέας 

προσείλκυσε την προσοχή πολλών που επιδίω

ξαν να τα καλλιεργήσουν και στα μέρη τους. 

όπου διέθεταν νερά. Κατέφευγαν λοιπό στην 

Κυθρέα να προμηθευθούν λασάνια για επιτό-
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πια καλλιέργεια. Τέτοια σπορόφυτα κραμβιών 

στέλλοντο στα Λιμνόσερκα, στα Κοκκινοχώ
ρια, στα μέρη του Καρπασιού μέχρι στις Πιτσι
λιές διαδόθηκε η ποικιλία των κραμβιών της 
Κυθρέας 

Με τη ζήτηση αυτή των λασανιών οι Κυθρεώ
τες επιδόθηκαν πλατύτερα στην παραγωγή 
σποροφύτων κραμβιών και υπήρχαν αποκλει
στικοί παραγωγοί τους που είχαν ένα καλό εισ
όδημα από την παραγωγή τους. τέτοιοι ανα
φέρονται: Αντώνης Χ·· Γιάγκου, Κυριάκος 

Λούκα, Ανδρέας και Φώτης Αδαμίδης. Μιχά
λης Σίμου, Πετράκης Χ· · Λούκα, Γιαννακός 
Ανδρονίκου, Βασιλού Πατρικιώτη από την 

Κυθρέα. 
Νικόλας Παφίτης Χ· · Γιάννης Παφίτης, 

Γεώργιος Πέτρου, (Τσιγγάνος), Ανδρέ' 
Αδάμου, Χ·· Κώστας Χ·· Νικόλα, Μιχάλης Πε

λετιές από τη Χρυσίδα. 

Στα μέρη που μεταφέρθηκαν τα κραμβιά της 

Κυθρέας παρ' όλη τη συστηματική και επιστη
μονική τους καλλιέργεια δεν μπόρεσαν να 
φθάσουν τα κραμβιά της Κυθρέας στη γεύση 
και γλυκάδα Τα κραμβιό έχουν μεγάλη θρε

πτική αξία σε βιταμίνες, τρώγονται φρέσκα, 

γίνονται σαλάτα αναμειγμένα με άλλα σαλατι
κά είδη, τρώγονται βραστά (κραμβόσουπα) 

που προστίθεται γνήσιο ελιόλαδο και χυμός 
λεμονιού r1 κιτρομήλου και γίνεται ορεκτική 
και γευσάτη. Τελικά όταν τα κραμβιά πλησιά

ζουν να τελέψουν από τα τελευταία κάμνουν 
την μούγκρα που με τη ξινάδα και aψάδα που' 
αποκτά γίνεται πολύ ορεκτική. Τη μούγκρα κά 

μνουν και με τα κουνουπίδια μα εκείνη των 

κ ρομβιών είναι πιο νόστιμη. 

Η μούγκρα παρασκευαζόταν με τον πιο κάτω 
απλό τρόπο. Αρχικά ετοιμαζόταν μια οκά ζυμά
ρι με το ανάλογο προζύμι και άλας ακριβώς 
όπως γίνεται μ· εκείνο που κάμνουν για να 

ετοιμάσουν το ψωμί. Το ζυμάρι αυτό αφήνετο 
5-6 μέρες για να πάρει ικανοποιητική ξινάδα. 
· Αμα το ζυμάρι έπαιρνε αυτή τη ξινάδα τότε 
ήταν καιρός να κοπούν τα κραμβιά. Καθαρί
ζονταν πρώτα από τα εξωτερικά φύλλα και 

ύστερα κόπτονταν τα πρώτα άσπρα φύλλα ξέ
χωρα και όταν προχωρούσαν στην τρυφερή 
κουλούμπρα κόπτονταν τα φύλλα με μέρος 
αυτής 

Βραζόταν ύστερα μπόλικο νερό με άλας μέ
χρι να χογλάσει και σ· αυτό βουτιόνταν τα κομ

μένα φύλλα του κραμβιού για λίγη μόνο ώρα. 
έτσι που το βραστό νερό να τα κάμει να 
μαράνουν. 
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Μετά που τα μαραμμένα εκείνα φύλλα κρύω
ναν έπαιρναν το ξυνισμένο ζυμάρι και το διά

λυαν σε ζεστό πάλι νερό μέχρις ότου εγένετο 
νερουλωτό και έπαιρνε τη μορφή του χυλού. 

Ανάμεσα που γίνονταν όλα αυτά κοπάνιζαν 
σε μεγάλο γδί σινάπι 100 δράμια που ήταν αρ
κετά για 1 Ο οκάδες φύλλα κραμβιών. Κουπανι
ζόταν με μεγάλη δύναμη για να γίνει πολύ λε

πτό. Το σινάπι για να διατηρούσε τη σπιρτάδα 
και aψάδα έπρεπε να ήταν φρέσκο παραγωγής 
της χρονιάς που γινόταν η μούγκρα. γιατί αν 
ήταν παλιό προηγούμενων χρονιών. τότε έχα
νε τη σπιρτάδα και αποτύγχανε στη παρα

σκευήτηςμούγκρας. 

Τα φύλλα τούτα των κραμβιών που είχαν 
προηγουμένως μαράνει στο νερό τώρα βου
τιόνταν στο χυλό εκείνο που γινόταν με τη 

διάλυση του ζυμαριού σε χογλαστό νερό και 
όταν τα έβγαζαν τα άρτυζαν και από τις δυο 
τους μεριές με το λεrποκουπανισμένο σινάπι 
που έπρεπε να προστεθεί σ· αυτό και σχετική 

ποσότητα άλατος. 

Κατόπι τα χυλωμένα και αρτυσμένα αυτά 
φύλλα τοποθετούνταν σε γυάλινα δοχεία 
(περσιάνες) μέχρι που γέμιζε το καθένα. Στις 
περσιάνες αυτές πρόσθεταν στην καθεμιά πο

σότητα χυλού μέχρι που γέμιζε κι έχωνε καλά 

τα φύλλα. Σε 3-4 μέρες γινόταν η ζύμωση του 
σιναπιού με το ζυμάρι και τα βουτηγμένο φύλ
λα έπαιρναν την aψάδα και ξινάδα του συνα· 

nιού. Σ αυτή τη περίοδο η μούγκρα ήταν έτοι

μη για φάγωμα. Η διατήρηση της ma δοχείο 
μπορούσε να βαστάξει μέχρι 40 μέρες. Πιο 
πέρα άρχιζε να χάνει τη δύναμη της. εχάμνιζε 

και άρχιζε να γίνεται ακατάλληλη για φάγωμα. 

Πρέπει ν αναφερθεί πως όλες οι εποχιακές 

καλλιέργειες που έχουμε αναφέρει στη όλη 
μελέτη μας καλλιεργούνταν σε εκτεταμένη 
κλίμακα και είχαν υψηλή παραγωγή στην Κυ

θρέα μέχρι του Β· Παγκοσμίου Πολέμου. Στη 

μεταπολεμική περίοδο οι Κυθρεωτες επεδό

θηκαν πολύ στην δενδροκαλλιέργεια και έτσι 

περιόρισαν τις εποχιακές καλλιέργειες σε με
γάλο βαθμό γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο νερό 

yί' αuτές. 
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· Αλλος λόγος που συνέτεινε στον περιορι
σμό των καλλιεργειών αυτών ήταν οι διατρή

σεις που έγιναν σε διάφορα υδροφόρα μέρη 

της Κύπρου που συναγωνίσθηκαν την παρα

γωγή του Κεφαλοβρύσου γιατί στοίχιζε η άρ

δευση πολύ πιο φθηνά από την άρδευση της 

Πηγής 

Τελευταίο πλήγμα που δέχθηκαν οι εποχια

κές καλλιέργειες της Κυθρέας ήταν η απόσπα

ση μεγάλης ποσότητας νερού από τον Κεφα
λόβρυσο που έκαμε η Αποικιακή Κυβέρνηση 

το 1957 για την ύδρευση 14 χωριών της Ανατο
λικής Μεσαορίας. 

Σήμερα η περιοχή της Κυθρέας με όλα τα 

χωράφια και περβόλια και με όλο το βόρειο 

Τμήμα της Κύπρου μας βρίσκεται στην κατοχή 

του Τούρκου εισβολέα. Νέμονται τη γεωργική 
μας παραγωγή, τις βιομηχανίες, τα εργοστά

σια, τα ξενοδοχεία και όλους τους πλουτοπα
ραγωγικούς μας πόρους οι έποικοι της Τουρ

κίας και οι Τουρκοκύπριοι του Νότου για δέκα 

σχεδόν χρόνια και δεν θέλουν να τα εγκατα

λείψουν και να περιέλθουν στην κατοχή των 
Ελλήνων, των νομίμων ιδιοκτητών. 

Πρέπει να ξέρουν όμως οι σημερινοί άρπα
γες των περιουσιών μας πως η ιστορία επανα

λαμβάνεται στο πέρασμα των αιώνων. · Οπως 
οι πρόγονοι τους κατέκτησαν με τη δύναμη 

του ξίφους τις περιουσίες και έμειναν προσω

ρινά στα χέρια τους για να έρθουν να τις επα

νακτήσουν πάλι οι · Ελληνες, έτσι και σήμερα, 
όσο και αν rφοσπαθούν κοτuιωτώvτας αρχές 

δικαίου και ηθικής να τα κρατήσουν δεν θ' 

αργήσει και πάλι το Ελληνικό στοιχείο να ξεπε

ράσει δοκιμασίες και στερήσεις και να επανα

κτήσει όλες τις περιουσίες που η βια και η 

αδικία του έχει στερήσει. 

Θα ξαναρθούν πάλι σε μας, γιατί είναι κερδι

σμένες με μόχθους, με κόπους, με ιδρώτα και 

αίμα με κακουχίες και ταλαιπωρίες, με στερή
σεις και δάκρυα. Είτε το θέλουν είτε δεν το 

θέλουν οι Τούρκοι θα βρεθούν μια μέρα στην 

ανάγκη να τις εγκαταλείψουν, γιατί τους βα

ρύνει η αδικία που πιέζει τη συνείδηση τους 
και δεν τους αφήνει ούτε στιγμή να ησυχά

σουν. 




