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Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

ΛΙ.:.γω τοi) Κε·;~λοG.:)σοJ στήv Κuθρέα 

UCTC['p,:αv π~λλλ χ:'>:·:α καΙ axucfCa, ΓlCJλλoi 

γα.:.pγοi εκτος aπό τa οοδια τοCι ζεuyαριο:J 

άvάyι .. ~vαv καΙ τa μικ;:ι<χ τοιις καΙ τα ΠΟυ

λοvσαJ γιa κρiας η γιΟ: δουλειά. Άκόμ-, 

καΙ μφικοί ποu δεν J'ισαv γεω>ργοl πάχω

v:χ;ι· 6δ5ιο: Εστω Κ I a•,< {,;ο ικiαζαιv χόρτα 

καΙ ζωατροφ-ές. 

Άπο κανένα σ-ιτiτι δf:v έλε,παv oi κότες 

yιc'x αuγa κα·l κρέας. Πολλο! εΤχαv -ra κοu·· 

vέλια κα1 Ciλλο: -ra πεp.ιστέ.;>ια -rοιις. Τ.'χ 

-τριάντα τοΙς έκα:τοv ττεpίποu των ΚvθεωτΔv 

εfχαν 2--3 πρόδατα η αίγες τοϋ σ.χοινιοί!. 

'Άλλοι άνάγιοναv EYa χοΊpο η καi τΠχ,οα

πάν:.:J, ίδίω,:; ο! γεω;:;γσi καi ο1 μυλωνάδες 

γιa νΟ: κάνουν τa πα~:ττ·ά καi τa λοuκάν:χά 

τΟιJς, η •VCx τΟUς πωλή-σουν. 

1.: οπάδι α ( αίγοπρό()ατα) 

Σ το κάτω μ<λ'χαλλά1Υ, ΟοΟ κάμπο, πολλά 

κοπάSια π·ρ66ατσ έ.vCJ στον ττάvω αΤγες, 

μέι}·α στa c~pη ιupισκαν μvρωδάτοvς θά

μνους καi σχοiναι.ς γι' α&τ0 καΙ -ra χαλ

\:.>{ψια •κο:ί ο1 άνα;χχδες -τους i)σ<Ι'ν πολu 

μ.J;::ω35:πς. ΕΤχαv πρά1)"ματι ττολλf., αίyε-;. 

Π:x:>κo;rt'J δi:·ι cκαvσν γιατί τοuς iiτρωyε ι'1 

C:'jλει:χ καΙ 6 (νας κατά:Όφεφε τa ζώα -το:) 

aλλου. Κάποτε λέγπα: πC:1ς σf: μιav πι:pl

πτω•σry ποv δf:v μπό.pεσα:v .va τf:ς ποuλή

σσ'Jν η va τi:ς φ5οvε ΤΕς itρο:ξαv σf. ό:ναLΙ

Ι-ένο κσμί.vι. 

'Ορνιθοτροφεί:ο 

"Ενα καΙ κ<Ι'λο όpν:θοτροφείΌ κάτω άπο 

τον Πενταδάκτυλο 'fδρvσε δ -τώρα μακσ

ρi-τη 'Α.πώνη.ς Κυριακίδης σ-το Φιλλέp•, 

• Ανθ;}ωπ::>ς ποu <iγσητοi)σε "1 γf\, -τά δέν

:,,pα Κ•αi τa ζώ::r. 'Ε'<εί' ποu ύττiiΡΧΞ. μΙ'λ 

μικ,p;:'j Ο'ΧJσούλα έκανε διά-τρvση καΙ 6Ρ'!1κε 

Cr._;)·κετΟ νεpό. Φύτ:εψε άpκ.εϊ€ς έλιtς -και κα-

Ι. ΦΙΛΗΙΠΙΔΗ 

λfίς ποικιλίας, εΤχε .μιελίσσ:α Ο:ρ.κετf.ς κυ

ψέλες, άλλα το κ·αλύτε.ρο εΙσόδημα '!00 Το 

[5ιv-αν οί δ;:>vι8ες. Σvστημο;τικο όρνιθοτρο

φεlο. 'Εκκο.λcτττικιΊ μηχανή. Σχεδ:&v τακ:τ:κa 

πω\ο-Cσε πουλιa .μιάς ήμέpας. Καθι:φος ό

έρας καΙ καλi] περιποίηση i:'φερο:ν καi κα

λο εΙσόδημα. 

'ΛιΨλαδοτροφί.α 

Ό κ. Μάκης Χρήσ-το:.> &πο -τήν ΚuΒpεα 

γύ;;:σε aττο τi]v ΆμερικιΊ καΙ γιa ά'σχολία 

ayό;:χrσε δ•ιι<ο ά:)"Ελάδες. "Ο ταν εΤδε οτι εl

vα: iπ:κφS..ης έργο:uία Εκανε έπιχείρηση. 

'Αγόρασε καi ά:λλες καΙ 'ίδρvσε στ·.ήv Λf.\J

κωσ[α -τοuς καλίrrερους σταύλοuς '1'.f\ς Έ.y

γuς Ά~ατολfiς. Τες €.κανε διrnκό'σιες περί

πcιι. Παστερίω,vε -το γάλα και -το δι{vειμε 

στΌ: σπίτια. Λ.;τπσl όργα;νισψοi καΙ Ο;ρ;χ.)

οτοι κυνηγοί/σαν το γάλα -rf\ς Ο:yελ&Εα~, 

ΤΌ καλοκαi pι ποu πι1γα ιναv σi τιλούσι οι 

καΙ ol 'Εγγλέζο: ma έξοχι·κa θέρΕτρα, 6 κ. 

Μάκης εδαζε λίγες ό:yελάδες Ο'Το αuτσ:<ί

νητο καΙ τ(ς 16τταφνε έκεΊ yιa ·va -τοlις δi· 

>,ιει φρέσκο γάλα στσUς δικούς μας καi ξ.':

V'j'Jς -παρα€.ιc:.ρtστές. 

Κα! κάποιο άvέκδστο: Κάποτε έπεσκέ-

φθη -τοuς ο-ταύλοιις τοv () ~Αγγλος c'φχικτr;

vicrr:poς. Εfδε -το οίισ:τ·ryμα τ.fiς πεpιπο:~Γ 

σε.ω·ς καί i::;μεινε είιχcιψισο!iμέιιος, Πιο πσi-,J 

τού a;>εσε bιας ταί!ρος 'ΠΟV ώς εΙδικΌς Tov 

διάλεξε μi: -ra δικά τ·Ο'.J κρηήpισ, κα: rou 

τον ζήτησε va τσu ΤΟ',/ πουλήσει yια Tf)J 

κ·τηv~τροφικ:'y~ ~Ε:τrαυλη ΆΗαλάσσας. Ό κ 

Μάκηr; γ.έλσi:::·~ καΙ το:J ζι'Jτιrσz .μιav Vπερ

οολικ:ήv -τιμιιl~ καΙ στήv πα,ρατή.ρηση =ϊί 

~ Αγγλοu για τΙ -τόσα πολλά, τοίJ άπάvτησε 

δτι -rov ζ:'j•τησε πολλa ι<αl έ:rφεπε ι>Ο: -ro 

καταλά<6ει πως δεν θέλει νό -τΟν 'Ποuλήοt.ι 

για"·; ι')ταv καλfiς .ράτσας. Ή .μητέρα το,; 

iΞ'S:νε 24 όκά:δες γάλα ποu τέτοι.σ ποσΌ i)

ται.ι ,κάϊ ι σπάνιο. 
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Στa τ~λωταϊ.α χρόνια γαrλακτοφάpες άγε

λάSες άγόρασα;v ιλίyες κα! στο Νέο Χω

pίοv ι±λλΟ: ττιΌ ττολλΕς στο Παλαίκv.θρο 

yι:ατ! έκJε! έκϊΟc; c.1π!''0 1xJ: ·πολλb: χόιp-r.cχ καί 

άχu,ρα 6pιfjκα., Uττόγεια vεpa καi ττδrιζαv 

πολλa τpιφύλιο:, το μDΙVαδικο χόρτο το:J 

·κο:ιλο~αφωiλ 

Οί Κιίθpε&ιτες άπο χpό'"α άττολό<μοανω 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τον .~α:Θσ.:J·ον Μ.οα καi ένα καλΟν διαιcrολό

Υ"::.iι ότττΟ λ.ευκώιματα, φ,c<~YC.rα καΙ λ-αχαν;κ-~ 

C,λ~_}y._,p.σ. τοσ χρCνα"'r έv τσ.Vτc:ς δi:v ήσαν 

και α.~··κετά ίιyι·εlς οσοv έπρεπε. Τούς πολ<:

μοσσε δ έλώδης πυρετος ποι'.ι i:κrnvε θ.~αύσ"! 

iδίως στ1ς .vεαρΈ:ς ήλιοκίες 

I ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 

'Ο :\fιχάλη~; Χαραλάiμ:ποΌς άπ(ι τη 
Χαρδακι<ί)τισσα της; Κυ'θρέ)ας;. 'Αyνο
οf:μενος άπ(ι τήν τοl1ρκικt) είσ6ολt'Ί. 
Ό .Μ. Χαραλάiμπσυς -νεννήrθηκε τον 

Αϋγουστο τού 1926. 




