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· Η καλλιέργεια τών έσπ&ριδοειδών
στήν περιοχή Κυθρέας
τα tc:.nrε.ριδοειδιi ιι;αταλαμ6άνοw -τήν δείι
τερη &έση

O'l"iw t«Χλλιtργεια

ιcαpιrοφόρωv δέΥ

σφαίριο,

'Υπό Χριστοδούλου Πtτσα

στην 'Αμερική,

δρων στήν Κvθρέα ιι;αί τά περίχωρcχ, iίστε

ΤΟ: tσπεpιδοειδη εΙσήχθηκαν στήν Κύπρο

.ρα άπό τfι,y έλιά πού βρίσκεται στη.., πρώτq

το

θέση, &πως έχοuμε ά!ιαφέpει ατό προιyyοίι

Martoni πού έτrισκέφθηκε
1394 καί σημειώνει:

μενο τεϋχα; τώ mριοiικοϋ μαι;.
'.Αιπό τά έσ'Πtριδοειδί; καλλιεργείται

σε

μεταφέρθηκαν άπο

τούς 'lc:.nrαvoύς στίς άιρχέι; τού 16ου αίώvα.
14ο αίώvα οτrως κάποιος πε:ρι'Ι}γητής

cΣτήν

Λε\JΚωσίαν

6

τήιο; Kίrrrpo πρΟ τό

ύπάρχοvν

άpκετοί

κί;

μεγάλη κλίμακα ή λεμονιά (όξιΥιά), ή πορ

τrοι

τοκαλιά ιι;αί ή μαvταιρwιά. ΟΙ κάτοικοι έm

καpποφόρcχ δένδρα. Καλλιεργούνται έπίσης

άπο τrορτοκαλιtς

καi

άλλα

διάψορcχ

δδθηκαv μέ ζηλο καi i:tτιμέλεια ό:πο

τά πα

έκτοι; άπο τΟ: σιτηpΟ: καί κραμδιa καί άλ

λιά

όξινιάι;

λα λαχανικά>.

χρόνια στήν καλΛιέ·ρyεια τί;ι;

γιατί μεγαλώνει κατ<Χ'Πληκτικά ατό άργιλώ

Πpέιπει νΟ: σημειωθεί πώς

&ι; εδαφος της Κι.ιθρέαι; τόσο σε Uψος όσο

τrρCπος τrού άv<χφέρει τη"'. καλλι·έργεια tσπε

κα1 σέ περιφέρεια. Μπορεί ιο;' άποδώσει με

ριδοειδCw στήν KιJτrpo.

γάλες 'ΠΟΟότητες καρπού καί εΤιο;αι καί τούτο

Πάδουα, πού

λεμονό&vδρcχ ςnήν περιοχή Θεοτόκοu. πο\ι ά

1458

ριθμοϋν ζωή πλέον τ/Jιν

200

χρόνων, ιι;αί ιμπο

5000

δξι\ΙCΧ το χρόινο.
μποpεϊ να

περιποιήσεις

καpιrοφορεί κάβε

χρόνο, γιατl iχει τΟ τrλεαvέκτημα νa κάμνει
μέχρι !ιπτΟ: άνβοφορίες, bσι πού δίδονται c:'tρ

μεvο Έτrισκοτrία

το

(έπαpχ. ΛεμεσοΟ) rπολίι

μεν πολu ώραίοvς κήτrους

'Αντέχει τrιο πολύ στίς τrροσδολές

άπο

άρρώστειει; καΙ φοι6άται λιγώτερο τούς ψυ

χρούς dcιρηδει; καi Π'Q!Υετούς άπό τά

άλλα

έιδη τ/Jιν έστr'ε.ριδοειδων.

pουπιtς καΙ 6σινάvες:..

c'H

Πορκάτσι, πο\ι έπισκέφθηκί:: τήν

l 560

Λάτrηθος

έγραφε:
έχει είίφοραv καΙ

yόνιμον

γην καί τrαpάγει τά φημισμέιvα ξιll()λέμο
vα,

τΟ: δ-ιrοία

εΤναι

άρίστης

ποιότητος».

Ό Πάολο Παρούτη ό:rro τή Βενετία, τrοίι έ

Τά lσm:pιδοειδή τΟ: ~μηλα τij., Έσιτrε.ρί
μηλα,

έστrεpιδοειδCw

(πορτοκαλιών καi κιτριCw) ώς έπίσης χα

K~po τό

δπως τΟ: 6Υομάζοvν

τrολλοi, lxovν τiς .ρίζες ταJς όιπο τΟ: ·μυθικό:
9 .Ητf1111

Κύτφο

τi\v διαμονή μας είς το χωρίο\ι αύτό είδο

ν' άποφfροw πλ<iισια καρποφορία.

χρόvια.

Πιν

c'Εφθάσαμεν εΙς μικρδιο; χωρίον όνομαζό

Ό Θωμδ:ς

)(pVOcX

έτrισκέφβηκε

fypαφε:

κετά τrερι&ώρια να δένουν πολλa άvθη καΙ

~. τά

6

πλούσιο είς παραιyωγή σαικχάρεως. Κατa

•οταν !χει τi<; κατάλληλες
καί tροvτiδεc;

εΤvαι

Ό κόμης Γαβpιfιλ Καποδιλίστα άπο τήν

α!ωvόβιο φvτ.Ο όπως ή έλιά, άφοϋ σώζονται

ρεi ν' άποιδώσει καpιrο παραπάνω άπο

6 Martoni

t

I
t

πολύ γνωστό: σηΊν έποχή τοϋ

πισκέφθηκε τήν Κύπρο το

1563

fyραφε διa

τ;ήν Άμμόχωσταv.

cTo

μέρος αύτο τijς νήσοv εΤναι κατάφu

τοv άπό κήπους έσπεpιδοειδωv ώς πορτο

Θεοtράστοu 300 :ιcρδνια τr .Χ. τrού τrεριγρά

καλι<7>ν καΙ

φει μέ κάθε λεπτομέρεια τη λεμονιΟ: καί τον

λων .άπωροφόρωv δέιvδρων>.

ξινολφοvιώv καΙ

τrολλCw άλ

καρπό της, πού τόlι 6Υομάζει μηλο περσικό-

ΤΟ: περικαλλ·ιi καΙ χρήσιμα αύτa δt.νδρcχ εl

Ι\ μηδιkό.

σήχ6ηκαν πρίν τόσα χρόνια στήν ΚιJτrρο, ά

τα tοτιτεpιδοειδί\ κατάγονται άπο τίς πε

φοϋ έyκλιματίσθηκαν καλλιφyοWται σήμερcχ

ριοχές 1ής Νότιας Κίνσις καί τής Νοτιοαvα

σε διάφορα μέρη της καί μερικa είδη φtpovν

τολικi\ι;; 'Ασίας, άπ' αιίτές δέ μεταφέρθηκαν

c:'tκρcχιφνη tλληΥικΟ: όvόματα,

στή Μέση 'Ανατολή.

τών άλλων έλληνικ/Jιν χωρώlι

Άτrό -τήv περιοχή τής

tλληνικώτερα
τrού

χρησιμο

Μέ(ττjς 'Ανσιτολi\ι; διοδόθηκαν στΙς χώρες τής

τrοιούν γιΟ: "!1ήv 6Υομασία τους. ·ετσι όνομά

Μεσόγειας Θάλασσας. πpωτα ό:rr' τοος

ζουν τήν λε:μονιa όξινιά (καί τΟ: λεμόνια 6-

άρ

c

χαί·ους •:Ελληνες ιι;αί τούς Ρωμαίους καΙ τrιο

ξιvα)

άρyά άπο τούς 'Άραβες.· Στο δυτικο ή,μι-

νεράντζια κιτρόμηλα).

-τήν δt vερC»ΙΙ"Ι'ζέα κιτρομ11λιΟ:

(καί τά

!-

~---

'
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Ή φ(.ιιcτη. Ι:ιrροίκιcτε τό ομορφό μαι; νηcτί μέ

θαvμάcτιο κλiμα καί Ιδεώδεις cτuινθfικει;

γιά

κτικά

woo

ίιγιειναVς

γίν011ται άπο τώι; θρεwτικοοι; καΙ
χυμούς τovc;!

Τό γεyΟ\/Ος καΙ μόνο, 'ΙΠΔς άναγνωρίζεται

τfrv ~~~ τ{;w tcJ'ΙΙ'εpΙδοειδώv.
Τά tσ"Βeριδοειδi) εΤΥCΧι άπ' δλσUι; 'Παραδε

'llτρiτpaYCX cττά έΟ'II'εpιδοειδi\ ή εΙδική

αότή

χτό, 'ΙΠΔς d'X'fΙ τά ώραιότερα καί χρηcτιμό

cτημαcτία καί σwοvδαι~ cττfι διατ.ροψή τών

τερα δένδρα μέ τά όποία ή φόςτη έστόλισε

λαώv, δ1τω<; καί τό γεγονός 1rώς τό 6ιοτικο

τη γη.

έπ+πεδο

ΟΙ καpτί-οi τοvς ίιτrερέχοvν άιπ' δλοvς τοος

τών λαών

δελτιοUται

συνεχώς καΙ

μέ τάχίι ρu&μό, άποτελοΟν τfιv wιο θετική δά

&λλι:ίlχ; cττfι cτVσταcτη, τή γειJσ.η; το χρώμα

ση γιά

έ'Πέκταcτη

καί τΟ 4ρωμα, -ιi}ν ίιγιεινfι καί τη σ"Βοv6αιό

καί γιά

άcτφαλi\ τ01rοθέτηcτη καί

τητά τοvς cττfι διαιτητική.

τοvς cττο έξωτερικό.

τi\c;

καλλιέργειάς

τους

~Jμπορία

ΕΙδικοί διαιιτολόγοι μέ διεθνtς κόροι; άπο

ΕΤναι wραyματικά ή καλλιέργεια έο-ιreρι

φαlνονται, 'Ιfώς οΙ καρ-ποί τών έcτ'Περιδοειδών

δοειδώv ή καλύτΘρη γεωρyικi} έ'Πένδuση καΙ

ΉΟ Πρόεδρος τίjς 1 Κuπριακίjς Δημοκρατίας, 'Αρχιεπίσκοwος Μακάριος,
ιccnά 'fiιν έπίcτκεψίν τοu είc; το περίwτερον τοu Γεωργικοί) Τμήματος εΙς τον
)lilipoν τi)c; Έι<θέαεως Γεωργικών Μηχανημάτων είς Μόρφου, τον Μάϊον 1968.

-

wορτοκt:iλια, μανδαρίνια, κρέϊ'Π-ψpοίιτ καί

λεμόνια

άποτελοϋν

-

Ιδεώδη δμάδα φpοV

τωιι γιCι -rό ιb&pώτrινο γένος. ΕΤναι
Q'θtrow

wolωv.

oi

-

'Πpo

'Πpοvομιοi:ιχες οΙ χώ.ρει; τών

-

λαοί καλλιεργοίιv

f\

6-

κατανάλίcτκουν

τοVς θcwμάσιοvc; αίιτοι)ς καρ-πούς.

'Αλι\θε:Ιαl

Ποιόc; δεν

άπ'ολαμ6άνει

ή πιο 'Πολύτιμη b<:μετάλλεvcτη άπ' δλες
Πρiν άπό το Ετος

1930,

δηλ. wρίν εlcτα

χθούν στfιν Κύπρο νέο: εΤδη καί νέες ποιιcι
λίες

έσwφιδοειδών, οΙ

κυριώτερες καλλιερ

γούμενες cττfιν Κvθρέα κο:ί γενικά σ·

σCw

τic;

γεωργικ[ς έ'Πιχειρήσεις.

τι'Jν

δλη

Κί.Ιπρο ιΥrαν:

i\

τρώyε~ 'Ι'ά Wχvμα 'ΠQρτοκάλια, τά γλυκά καί

1) Πορτοκαλιές τ·ής 1rοιιcιλίαι; cvτόπια:t

μu~τα μΦ!δαpίνια καί λεμόνια! Ποιόι; δέν

στ;ρογyυλά, αlματούσικα (yαψατένια) άcτή

είιφραίνετ<Χι <rtlνσ.ιτας τά

μιιcα καί Γιαφίτικα.

wαyωμένα άvαψυ-
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2)
καi γλl)!(σλεμονιές.
3} Ξ;rολι:μοvιιtς καi

ίδιες wοικιλίcι:ι;; μ' αίnή. Γιά vά κρατηθΟΟ\ι ιyj

4)

ριδοειδC:ιν νό: έπιδοθούν 1μt ζι1λο κa:i έvθοvσια

wρέπει

Φpατnηές καΙ Περγαμόvτ<χ.

Ή τι·οικιλίq

η «Σιαμμοίπι) εiΚύrφο το

Ι

864

κα1
σ'

με

νΟ: tφαρμ6ζοvν

καi προm~vτός να

όλη

τ!ς

κσλvηφες ποικιλίες. wΕτσι &α η-αράγοw ά

Μετά

στην

τδ

&λτιωμένει; ποικιλίες

w 1936

1 930 καΙ κατbτrι 5ο-

bπότε άσφαλι':>ς

'Αμεριι<ijς.

1930 εtσήχθφ<αν στi)ν Κύπρο άπό τη
παιιολ!ες ξινολεμόνω-.•

Villa-

franca, Eureαι καi Lisbon. Ή bτόπια ποι
- Καρα-65:» ομωι; εχει tπι

κιλία Φι\αιπή&:>υ

κρατήσει, γιατί τό:

αίιτα Ε:χοv·ν ζωη.ρή

άvάτrτvξη, ξivqι nλwr~ιSκλαδα ώς όρθόκλσδa
τrολίι

·παραγωγικά.

ι.Ιφχiζει το

Ή

Σετrτέμ

τό Γενάρη. ΕΤναι

"Ιrοi"'ιλiα

σέ έμτrορι.κfι 1:\άαη

ό:παιτε'i '·"'"""ΚΚΙ'η

τι;;;φαματικiις

Marsh Seedles. fla:1'1 Lake!and τf\ι; Φλώpιοος τijι;

Άφριιι;fι οΙ

τ!ς 5ιr>urov""i"·..-

Ή

έ'πικ-pό;τησε ή m>ιι<ιλ!α

τρiδα της

νά χ;ρησψοπaιη

δημα.

κ.c.Ι:ϊ1Γ1'-<!>Ι)ι)ο;τ η 6οτ.ρvόκαpπο

το

f1

θα tπιτuγχό:νι:rrdι το καλύτερο δu••οcτό είσό

ζι;πο

κ ι μαστιικijς κα1

θά Ιrι;ο•..ιν τij

Κύπρο

πιο κάτω:

oi

Ή ποικιλία """'""'""''"λιi.'νν Βαλέντσια
~ε τό J 932 tbτo

Ν.

σμό στιlν τrερι'Ποίησή τοvι;,

η'\

Κύ:τ;ρο.

τQ

oi κσλλιtργητές έσπε-

Lisoon

τi\ι;

των ποο μ-ποροϋv vά έπηρεό:σοuv τi'Jv άvά
πτυξη καΙ τήν τrσpο:yιι.>yη των φuτι:ιC:r.ι. 'Α
νάμεσα στο\.ις διάφοροvς παράγοντες

ι\ πιο

-ποικιλία κο:J ώρι•μάιζει τό Νιό-

ΤΟ έ-

δαφος, τό vεp6.
.ΕύτuχC:ιι;; σ-n'Ίv

Κuθpέα καi

τΟ:

περiχωρα

oi τrαράιyσιrr.ε; αύrοl ήτσv άpι<::ετό: εwοϊκοi
γιά την κσλλιέ,ργεια έσ-ιrεpιδ.οει&.:;).v κσi
6.
έσπεριδαι:σλλιερyηη)ς δtν

κα·

vένα σχι:ηκο πc>όlδ.λr.Ιι~α

Ή Κvθρέα εΤναι
Τ!Jζ

Π)ΙΙ ξ_'<:'1(SΟ'η στο 6άθ-ος Ι<ΟΙ.λάδας

πα)

ά>r-0 ψηλQu·.:; λδφοvς σ\'; τρόπσ
tbfoτε_λ,,.Jy ψΟΟ'ΙΚΟ

στbv ό"!fo'iov

ΕΤΥαι

ποu

Π·ρέwει vά 1r_ι:χχrεχθούν είναΊ το

ΠοU

~lσήχθηι<ε άrrO

vά

yiν.ει 1τpοσει<τικι1 μελέτη δλωιv των ~ταpαγόv

κα! πι

~αyfι

γι' αίι
-ιη:ιέπει

στπάσοw καi

ταχ; κ~1 &σι

μποροWαν ο!

v'

v'

Cι.νω<δψοον τήν

άπο.ψευ:χ&i:.V

ταστροψες ατό:

01 ιι:αpτrοi "'"!J<; εiνσι ό:ρκετά
dι«:πάλληλοι

είικο.λα

d:'«δ
~..:ι

πλώη -τfjς

μποροfκ."Ε νά

τrάριξει

-11 καρ

'f!'\~

της
kffΙ>.,,,...rr.n

,..ης

έξαyωγικi;ς

"ΙΠ:

σvμδάλλει στιlν Ικανο
ζήτησης.

Τά

Κu'Πρι<Χ~Κά

άvτι•μετ~f,.

ζοw μεγάλο σ!fi!C"(ωνισμό στΙς άyορf;ς
ίξι.rι-ερικοίί,

6:1'fo

ιχοw
μέ

το δέ-

tπο:τεiνν,ται

πρωϊμότηΎά της σuμ-

τού

τ~ 'Ισραήλ κα1 ffιv Ίσπσκλψ«τολοyιιι:ές
Kίmpo κσ:J ΙΙ«Χλλ ιερyοίίν τΙς

ύ-

τf\ι:;

σιμο.

τα

μάλιστα τών πάνω ένο-

ριών της Κvθρέας ΠοV ήταν
θος της κcΗλάοος ιι:α!

στο

πο.ΛιJ άπο ·rσίιι; ψιιχpWς &i:pηδει:;
μδτητο:

στήν

66:-

προφuλάσσονταv 1τtό

ά:νθοψοpiα καΙ

πρ<ζ!ϊ

&-ιάπτυξη

κσpιτοο κ α! στ Ι ς wρQτες ό<:Ι<ο-πf.:ς

τοD

( Σεπτέμ

βρη--Όκτώβρη) εΤχαν μεyαλότιφ.η ιΧπδδο
ση κσ::ρποΟ άm'ό τι1·v wεδινfι Κvθρέα

καi τα
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mρf~.

tπηρεάσει τά λεμονόδεvδρα.

-εδαφος:

Το άργιλώδες εδαψος της Κυ

Πρέ'Πει άκόμη νcΧ σ>ημειωθεί πώς το έδα

mxx.U

θρέας άΎαποiία'ε πολu τa λεμονόδενδρα καΙ

φος με το άρκετa

σνντελοίίσε 'I'F'Oλu στήν άνά'ΙΙ'τυξη,

τόσο των

μέτρα) εΤχε τήν εύ)(έρεια yιa καλή άνάτrτu

δένδρων, όΙσο καi τοϊι καρποίi πού, i\ταν έ

ξη τοίί ριζικοU συστι\ματος των tσπεριδοει

ξαιρε1"ιίιfiς π<ιιότηrrας.

δών καΙ σε προέκταση δλοu τοίί φuτοϊι.

χωμα του

( 1-1 ~

i

Γι' αύτο δλα τa εiδη των ω-πε,ριδοειδων
εtχαν mρια<r~ερη π.ροτi·μηση καi 'Πij)QC7ψέ.ρε

ριδοειδών στήν Κuθρέα άκολοuθη&ηκε το ά

το vιο φηλή τιμή ό:πο τa έσπεριδοειδij 6λ

~ανόνιατο

λ<ιW mρι<ιp.

tταιι:;είες

6ως συνέδηκε καί στο φύτεuιμα της tλιcic;, δ

ΚΕΑΝ καi COCA-COLA εΤχ~ παρατηρι\Ισει
ατά· λειμόνια τι\ς Κvθ.ρέας m:ρισσότερη• ό:πό-

πως 'έχουμε άναψερθεϊ στο vροηyούμενο τώ

. ΟΙ

"!να &ιrο

6ιομηχανικές

t\

6iτtόδοση

μονQχα τοίί

αlθr-ρίοu

σχi}μα φυτεύσεως,

δπως

6ιφι-

χος τοίi vεριοδικοίί μας στή μελέτη μας

τa aοwχτα 1rαiι mχοήλασωι

δοσq σέ χuμο ιοαi αΙθέριο έλαιο. Άναφέ,ρε

ται 1rf4ς

Δuστυχωc; ατά παλιa vερδόλια των tσm

dc

m

-

Φεσnδiχλ Παοτοκαλιοίί.

Ή tλιa καi το λάδι στήν Κυθρέα-.
Δev άκολουθι\θηκε

καθόλου

ή

yραμ•μιkή

tλαlou κdλuιrτε το ποiσό τijς ά'yοράς καί δλη

διάταξη τί.\ν δένδρων καΙ μέ τό άκανόνιστο

ή ό:πόδοοη τοίί χvμοίί fμεινε καθαρΟ κέρδος

αύτο σχfiμα τι:Χ δένδρα πύκνωσαν τόσο,

στΙς tταφtiitι;.

μέ με.yάλη δυσκολία μ'Ι1'οροίίσαν νά κQ:μοuν

Νρα ~ "tt vλενέκτημα τijς σVσταση<;
~· 1Ι'ρέmι vcX προστεθεϊ καi τΟ t-

wa

ποίι

σ' αίιτa τΙς διάφορες καλλιεργητικές περι
ποιι\σεις.

t-

Πρώτα πρώτα δεν μ1rοροίίσαv είικολα νcΧ

ξαιτiας της φuι;Jικijς κmωφερείας, ποu 6ρχι

καλλι.ε.ρyηθοίίν τa δένδρα οiίτε μέ τΟ 'Παρα

ζε ι.iιπο τΟν Κεφφ.όβρuισο καΙ fφθανε ώς τό

δοσιακό ξύλινο άροτ;ρο, ποίι fuVρετο

χ<ψηλότιρο eι,μείο τijς πεδιάδας πού

τι:Χ 6ώδια, οiίτε πιό ίίστερα με τά .μικρΟ: χα

'll'ld.wtl; •

νετο μέχρι

χιιιφαψιών ποίι διαμορφώνετο

'f'O

ό<τεί

Παλαίκυθρο. Το tπικλινΕς τοίί

μηλa τρακτέρ ποLι μποροΟσαv

oi

το σ~ινε αΠιv άtποστράyyιση καΙ 6!πο

τa περάσουν άνάμεσα σε mικva

φειίyετο

δενδρα.

•

ttlνδuvoς Uπερδολικijς \ιγρασiο:ς να

ι.iιπο

δδηyοί va
λεμονό

!
!

~
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Ή μόw} "αλλιέρyεια

νει iiταν μί τό 'Πέλt

11'0\J μ'ΠοροΟσε νά γί

11

.με τη ταά1rτrα μa

καΙ τiς σο6αρές Ο'U'I!έπειες καΙ τίς δυσκολίες

πού παρουσιάζονταν ήλθε fι νέα yενιa

νά

κai <Wιi( ~ταv όιρ<ιmΧ δαιτανηpη hξαιτίας

τά παρατηρήσει προσει<τικa καi να τά διορ

των ψηλών qμφομιο&ίωv καi 'Πρό

θώσει ατή φύτευση καΙ σχηματισ,μο νέων κή

'Παντός

'Ιt'J)QΙΙSλημστική μt Φ iλλειψη tργατικώv χε
ριώv,

1toU

πωv λεμονοδένδρωv.

άρχιαε νά παρατη.ρεiται λίγα χρό

νια vpό της ε~ής.

Φuτc1ι έσπε·ριδοειδων οΙ κάτοικοι τijς Κu
θρέας 'Π!pομηθεύονταν άπό τc1ι παλιa χρόινια

.Ot mχλιοi «άtroucoι εΤχαν τι'ιν tσφαλμένη

τόσο άπό τά

Κu6ερνηιτικa φυτώρια

πού

c:!eντlληψη νά φuτε(ιοvν τa δένδρα 'ΙΜ(νά, για

ό'ιιήρχαν σ' δλες τiς πόλεις καί τοίί Μόρ

τί &το ~ ι1;ταιν τ6σο ·θα π.ροφυλάσσοv

φου δσο καί

τ<ιν 6.πό τοι)ς σφοδροός άέρηιδες, τeUς πα

Κuθρέας,

Υ«~ καi τΙς δt6φορες άντίιξοες καιρικές
ι.ιετdολiς.

Κu&ρέας.

Δέν προχωροΟσαν καΙ πιο πέρα ν' άντι
ληφθοΟv

1f6)<;

cSιιfαραί'1ητα γιa τήν άνάlnuξη

καί κ~α c'flιm

6 άερισμός καi fιλια

ά'πο

Γύψου

τούς σιχολικοιJς κήπους

καί

τ&w χωριών περιοχ~ς

Προμηθεύονταν dκόμ.η καί άπό Ιδιώτες καλ

λιεργηlrές ατό Πελλαιπαiσι

1t'OU παρήγαγαν

tξαιρετικa ~ρύλλια μέ πλούσιο ριζικό σύ
στημα

ποι)

σvνέτεwε -πολu

στι'ιν

brιτvχία

κατcJι τι) μεταφύτευση. Το χωμα τού Γlελλα

Ο'μό<; τών. φuτώιι.

Δέν ίhτι:ΑSyιζαν όιόμη πως μέ τήν cχίίξη
Ο'η τών ~οyικών ~ιών καΙ

τών

παϊσιοιϊ δπο6οηθοlίσε στJιν άνάπτιιξη

πu

κvοίί ριζικοιϊ.

Το δαρε-τό &ρyιλωδες. iδοφος τijς

διαφόρωv ~ τ&ν λεμονοδέvδρων θα χρει

άζονταν. οΙ ~~ ψει<ασμοi yιa τήv κατ<χ11'0λέμηο'Ι\ .
κι:d. γιά νά πετύχουν €-

Κυ-

τQσeως και ~ 8άι6ρο νά διαδρiαεται σ' 6-

θρέας δΘν εόvοοLισε τήν άνάπτuξη διακλαδω
μέvοv ριζικού σvστήματος, γιατi fι κεντρική
ρίζα του δενδρυλλίου προχωροίισε σέ 6άθος
χωρίς vά 6Ύάλει παράριζα. Τέτοια διμως 6εν

λη τοu .'Ιήν ~ 6ιtιnερικά καΙ tξωτερι

δρόλλια

κά.

ΚαΙ fνας &λλος dκόμη λόγος mιθε

"Πρεπε νά Υ

μi ψά<ασ-ιήρα όψrιλijς tν-

Mt ~~ ~ 1b.ικονότητα 'ΠeU παροu-

. Ο'ίαζαν τά ~ οΙ 'Ι'tτοιοι ψει<ασμοi εΤvαι

ά6άνα1'ο

""'

~.

•Η ~ 4k6Jι<tt τώv δένδρων tμ'Πδ-

_,...., δαο καΙ τη λίιπανσή
τοι.ις. ΜΘτ« '11& ~ιομα τijς κόπιροv ·f\ των
φωοφορο~ λι._,.ωv i1fρεπε vά γίνει
δ(ε τ6σο 'Ιό

καλλιέρyε«t ~ ~ yιά νά ~ν

τά

ea

άστοχοίίσαν στή

μεταφύτευση.

τούς
Κνθρεώτες
προμηθεύονται δενδρύλλια ά
πο &λλους τό'τrοvς, γιατl ή άλλαyή tίδάφοuς

va

στfι ,μεταφύτεvση δπο6ο.,&οιισε πιο
καλa
~ν Φιάπτυξη τώv δέ'llδpωv.
Σ' δλα τc1ι πιό πάνω μέρη ποι) άσχολούv
ταν μέ τiιν άνάιrτuξη ~ρυλλίων λεμονο
δέιlδρων, JCΡ'10'ι·μοποιοVσαν τοίις σπδροuς τijς

ι:nχτmlτικcJι ~· ~ Σ-π'ι οwέχεια ν' ά

κιοτρομηλιάς καΙ πάνω στa φυτό:· αUτa τijς

~1 '1'1'6τι0'μα yt(\ νά διαλuθοw καί νά

κιτρdμηλιάς tμιιrόλιαζαν δλα τά είδη των έ

μ~ι τό δ&ιδιιο vά πάρει τiς θρειτrιτικές

έ0'1Ι'Εριδοειδων. ΠροτιμcΧτο ή κιτρομηλιa για

Οl)σlες μέ τa ~ί6tό; τοu. ΓΙοίί νά tξεvρεθοiίν

τ\

δμωι; tρyατιdι χlρο

δλα τά φuτcJι πού

t«Xi

μάλιο-rα σέ

&ρα

εΤιvαι δ

διγ.ριος τύπος καί

ea

σάν τέτοιος

παράyΟiιταν θc1ι ζοιίσαν

ζωiιv 'ΠΟλλών χ.ρόνωv, yιατi ι) ιc:ιτρομηλιa εΤ

τά ~ ~ Φιάγκη!
Ή 'Ιr!.ΙΚ'ΙΙ'6τιrrα •Θιι'Ιt τών δένδρων i\ταν ά
κ-41J1'1 0'06αpό ~~ 0"11) σvλλοyή των καρ-

ναι αlωνόιδιο φurr6, δπως άποδεικνόει fι κι

1Ι'CW 6.πό τά ίΟ'πφιδοειδη, γιατl τά αννερ

σας. ΕΤvαι lιvα α:Ιωvόδιο φυτό -πα) βρίσκεται

yεia τών 6ρyατών Ο"Π)ν προσπάθειά τοvς νά

σέ dπ-δστασ.η δuό μίλια στc1ι 6όρεια τοίί χω
ριού • Αγιος 'Αβαιlιάαιος (tτrα:ρχ. λεμwοίί)

'lfoU

κάμοuιν l'lfιλoyή ~α Όwν καριτΟν δέν

lxcw

Φ ~ια n1 τήν άνεση σέ τέτοια

τρομηλιa

"':

τijς Πανσyίας τijς Σφαλατζώτισ

κοντa στά έρείπια οτijς 'Ιεράς Μονiiς

τijς

~ δέ!ΙΙ6ρα. νά flliλJJ;yow τήv iδια ποσό

Γbναyίας τijς Φαλανrζώτιiσσας.

ΕΤvαι κτfj

τηn "Ποίι Θα ~ ατά &ραιa καΙ

σέ

y.ραμμtς διατεταy~ νέα δΜϊρα.

μα τijς 'Ιεράς Μητ.ρόποληc; Λεμεσού, fι μο~
4Κ δλη τη γύρω της lκτασ'η, κάποv Ι 000

~· ~ τά λόβη πeιJ

1rροiκuφφι

σκάλες. Ή κvrρομηλιa εWαι κοντa σέ λάκ.κο

dhrό τη μ" yρcχ:μμική φύτεuση τών δένδρων

μc λίγο νερό (<'ιyίασμα) καΙ κανεlc; δέν τολ-

•

~
I

I!
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'i'~,_,.,~·---~.-.,~-------~~------~----------------·---να TfίV 1!'~Ιf::.ό:ξει, για:τi θεωρεi'ΤΟ:Ι
(άγiασμα}

Ιερά.

[χει

καρποφορία

πιο

νωρίς,

fxow

κο:i καρτrοφορiα, ή

ίδι&-

..-ητ.r;ι ι<σ1 θε;κrιιεύει οοοvι:; &ποφέρουv μt σπu

έιμqχχνιση τοΟ >ι:αpποιJ ε:fvαι ή i'δια μ&:

ρ~ά.

καρπούς τwν μη·ψικWν

'θrα (ικόμη τrλεονι1ι<:τη.μα πο;)

!'ιχοιι;ι

'!ΟΟς

τi~

ΓΙΙ:i να παpα):t1oC.v καλα σ'Παρ6φι.;τα πpi

ylvσ!tται μέ σ'\τ6ρους τ!Ί•; kιτρομη

Π(I VQ διοοοuμε Ίrροοοχη στf; i:Νλλογη <Πιό

δτι άντέχουv στΙς προοi3ολf.ς ΎCJν

pοv.

01 κoψrroi ποu Θα π<ά<rοvμε σπόρο

πει νό: t1'<'αl Cψιμοι καΙ -ν& •ιη::>Οέpχcιιfται άπ6

κα1 ·τ<.)v μJ.>Κητολογικwν

~~tειών.

μi: καλfιν ά:νάτπvξη κ<:ιi ό::ιτι:iλλ<iγ.μένα

Σ"'fά πα.,~ιQ; χ:pόνια τrp1-v

Ο"τfι ·ή "Νό)('JtκrΊ

"1'00

γίνε~ yνω--

έμδολιασμοu oi διάφορες

άπό δποιεσδι)nι:rrε

01

σάv ξεχωρiσαΝ ά:πο ;οος

καρπούς κα!

φαφεθ.ι..Wν 5λει;; οί σάρκες πλένονται

αότa <:r)Ισιι άpι<ε;(;: με•-

μ.Ξ άφθονο νερό ν' ά:rrαλλαy(;,lιv όπο τf; γλΏ'"

\iργoL~-rαv ~vα ~ητοΟν 4::rηlν

-περιδάλλει.
~

πολλ,.);

'rητσ

.,.,:}';;•

σε

καpπi{ιν σv.tήθως

fι

ά

καλa

Κα-τό-rrη~

""

t~

OO).t'Ei·O

θcrpι) vφ6. ~ Ο σ '.Η ι'nτό

fτri·:{λ1.v'11:ια τοΟ \ο"Ξ"ρ(ΥJ
~c~.,Jι.o.:

ξrπορpίΊ'Υ"rt'Υι'"
ο;

Uτrόλ<.ΗiιΥΟ~

σΕ σανίδια η ί)qΙάσΙμαΊα
σit

όμως Ι<<:χl

τελ~ιοτ:οiιιο-.η
δt'<-δρα

μi:pος

γι6,

να

οιττε'"fVζ::κrοvν.

Δtv

'Πf;['τ'r.;;:~ νό: μπα(\i'Ο!.;,V στ&ι; i)λ~ο γιό: στέyvςι..'~
μα,

γiα11

EVJ:

ξηραvθοΟν

~~-~1

δλαστ~κή τοι;ς

χσρ(ΙΙ{rη-ριστιιt•:ι:

γ(; όΥrόi<;ι

ιrαίρvε;Ύαι

1'0

μητp:κο

το ·μ'ΠL>\i.

cοτ,:.

Ta

μ-ιτολ:α

01

f'ΙΓ:rόpσΙ αότο]

στ:εi$Χ>\.""fαΙ

t:JC

σποpε'!Ο

στην ~ατό:λληλη έ1rοχή . Ti'roιa ι!:rroxi\ ε!>•αι

tχοvr,ι τfΟλλό τf}ΙP<>VCO<"''Y1iΙΙn'1'C'f

6 Μάρτης .:αl

1'~1, 1'!'1CHlf'IO':!>IΙ.Ί"n

μοκpαο::<α ιl άναδαίνει 'Ι!ΟΟ δtv '!Ι'ρέ"ιrιει

δταν δ;;ρχiσ-ει

~
νι::!<
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'1101 !Vrωdrπό tΟΡΚ. Σmiρονται σέ αύλάκι

ση.μείου ποu

αέ τρότrο τr.οό .α ~χει δ ιναι; ά'Πο

κατόπιν πιέζεται κ·αλa τό χωμα γιά νό: στη

6λλο

3-5

τΟν

1fόιι..τοvι;.

,'Ift

ήταν

φuτεuμένο στο φυτώριο,

ριχτεί τΌ φuτο καλύτερα.

Ο"ΙfΟρά, το ατrορείο πρέ-

Σ"fο φίιτεuιμα το"Ποθετείται "Πάσσαλος πά

1fει να ~αί ό'yρΟ μέ καθι}μερινά έ

vω στο δποίο στερεώνεται τό φυτό γιa προ

λαφρά ραΥη~ιχ ,μtχρι νά βλαστήσουν καί

στασία ά'Πό τοuς ά-vέμως. Σ τη συνέ)(Εια γί

~ ~ αέ ίίψος 8-'-1 ο 'Πόlι

νεται το πρ&nο "Πδτισ,μα ,μf; άφθονο vερΟ καi

•γ('rΠ,ρα άπο

,.. •
τωι;.

μετά

Ά'lfiι τήv hοχή 'fi1<; σ+ποράς των σ"Πόρων
ι.ιiχρι .ιιήι;. 6~~ χρειάζεται
"Προσοχή
σtο 'R!ότιaμσ 'yιατi fι ίτπερδολική ύy.ρασία
Cxtt aάv ά't:rοτW<τμιχ ·το σάπισμα τ&w · σπό

τισμα, ύστερα δμως άι<ολοvθοiΝ

ρων,

ttV<wtat αέ yρσ,μ.μiς στο φυτώριο καi ά'Πέ
ΧΟ!Ν τΟΊw.r.άi~;:.λο 1-1Y.z ,μέτρα. Γί
νοΥτ!CΧι στΟ ~Ojiιo'ot άvαyκαίες "Πεpιποιή

φεις (~fσμοατα, ξεχορτίσ:ματα, μ01/06ερyί
ι:rματα). ·.·~~

ινα χρόvο καi κατό
,μεταφu.τεuτοϋv στήv

χωράφι πού 'Π·ρό-

σέ mριδbλι έσm:ρι
νά καλλιερyη
.ό:rrο τlι; "Πέτρες, νά

σ6άpvισ,μα καΙ
δπω σέ κάθε

δάψοvς καΙ

τΙς θερμοκρασίες.

Ή καλότερη tποχή γιa μεταφύrευση τών

fi

άι<ολοuθοΟσε το

.Ή

ά'Πόαταaη τ&w λάκ

κων καί ,11. . ~ τωv ypcψoμ&w i'jταv
'Ι:ι:τει; καi ·.~ ~ 18-20 πόδια.

Μετ~;τl οημ~Ο' άvοίγοvταιν ο! λάκκοι

"Πού εΊiχαv Μθος ωl :τrε.ριιφέρεια

50----60

πόν

τοvς. K<:rr61rιν δ λ~ος γεμίζετο μέ χωμα
άvαμεμειy>μ.i\!0 μέ. I<Cm·(/H .μέχρι το ,μισό.

άρχές

'l'oV

διαλ~αt 1f(JΟΟ'Ε.ΚτtΙ<ά vά έχOUII δμοιι>

μοι;>ψη ~η ι<αi "Πλούσιο ριζικο σύσrτη
μα.

ΙΚσλό εΤναι τά δενδρύλλια vά

'fo

6'γαίνοuν

φυτώριο ιμέ χώμα (.μιπάλα) γVρω ά

τrό τiς ρίζες. 'Εάν τοιJτο εΤ·vαι δύσκολο καί
θά &yοίίν ιμu yιιμιvές ρίζες τrpέτrει

1'1Atx&rw •μi

νά mρι-

Q'αιQ<οόλα Ύιa νά τrροφuλαχθοϋν

ά'ΠΟ τΟν ·fίλιο κά1 τΟν άέρα γιά νά μfι στε
yvώσων.
Σ'fο λάt<J<.ο 'I'Οπcθετείται το φvτο καΙ γε

Μάρτη.

Στά νεαρά δενδρύλλια δί6οιlται ο! δι~~
ρες καλλιεριyητικtς τrε:ρι'Ποιήσεις

ποτίσμιrτα, σκαλί(ηματα

xow

ιΙ

λίτrαVαη,

'ΠΟU σκΟ"Πόν

f.- ·

τη δημιοvpyία είινοϊκ&w αvvθηι<ών 'Πού

νατrτίιξου\ι ζωrιΡ"ι 6λάστηaη.

. ·εvα

χρόνο .μετά τη μεταφότ~ση τ&w δεν

δρυλλίων στι).ν όριστική τouc; eέα.η δηλ. εΤναι
τώρα δuό

χρόvων εΤοναι

πιά κατάλληλα νά:

.μπολι<Χστοϋν. Μπολιάζονται αuνήθωc; έκείvα

πσU ixovν καλiι άvά"Πτυξ111 καi

2

μt διάμε"fρο

πόντωι;. Δvό i'jτav οΙ tποχές πού

μ'ΠΟλιάζονταν, ιΊ άvοιξη,

'Ατr,ρίληc;

-

Μάης

καΙ το φθιWτrωρο, 'Οι<τώ6.ρηc;-Νι6δρης. Το

μrιrόλιασμα γινόταν μέ τοv

έi!Οφθαλ.μισ.μό.

Χα.ρασσότcw. aτόν κορ!μο τού φurroO .μιa το
μή σέ σχίjμα τ καi ,μέσα

crrή τομι) αύτή

έφαρμοζόταv το

άφαφδταν ά'Πο

μ"Πόλι

'Πού

έμδο.λιοφόρο βλαα'το καΙ δεvόταν μιέ φελλοος
συκαμιά<;
wΑν

(γ6έρματα).

το ,μ"Πόλιασιiα γινόταν τι'ιν &ιοιξη

δέσιiμο fτrpε'Πε

το

v' άψαι.ρεθεϊ μετά δόο δδοιμά

δει; ά'Πο ,η μέρα πού μ'Πολιάστηκε το φυτό,
γιατί τά .μιπόλια αιϊτή τι)ν τrερίοδο πιάνουν
γρή'γορα.•Αν δέ το μ"Πόλιασμα

χει, τΌ ίιποκεί:μενο κό6εται μέχρι

εχει

'ΠΕΤύ

30

πόν

τους πιο τrάνω άπΟ το σηιμεiο Jl'Πολιάσμα
τος. Το κόψιμο αίιτο ίhrοδοη&εί τι'Jν άνάπτu
ξη τοΟ τρυφεροί) βλαστού τrού δένεται πάνω
στο cνίιχι» yιa νά στερεωθεί καi νά ,μrή σπά

ζει είικολα.
wΑν

το μπόλιασμα γίνει τό φθιvό"Πωρο ιμέ

μt(~ι μέ χ&t.μα άvα:μειμιγ,μέ·νο μέ χωνεuμέ

κοι,μώμενο, το :μ'Ιfόλι

\10 KWpt aέ τρόπο Πού νa ψυτεvθεί μέχρι

4

ToV

-

-

Γ
!

θά τά 6οηθή;σων νά pιζώσοuιl καλά καΙ ν' ά

Σ'

αι:ιτό Qά φuτ~ τά δενδρύλλια '11"01) πρέmι

vωρiς

τιlν άνοιξη, δηλ στο τέλος Φεδράρη ώς τΙς

κορμοΟ

άπο

κcwονικά

"ΙΚtrίσ.μστα άνάλοyα μt τη σύσταση τοiί έ

δ~λλίωv εΤΙΙΙαΙ άργa το )(ΕΙ,μώνα

Νωρίς τήν &ιοιtη τά νεαρά φυτά μεταφu

va

μέρες άκ&.οuθεi καί δεύτερο πό

3-4

βδομάδες.

Το

μένει

δεμέιvο γιa

3-

Vποκεί·μενο σ' αίιτfι τiιν

Γ

r·

'I
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πε.ρίπτωιση δέιν ι<ό6εται τιtαρά μόνο στίι; άρ

φωτισ,μό στΟ έσωτερικό τοϋ δένδρου. Σε τέ

χέι; τής (i;νοιξηι; -ποu ά!<ολοvθεi.

τοιες -περι~τώσεις έπ.ρε-πε νά γίνεται άρκετό

Για -πληρέqrι:ρη έ-πιwχία καλό εΤναι
σο

τό

τ« ~ητρ.-<IΧ δέvδρα ποιJ θό: ι<Οποίίν οΙ

άραίωμα γιά νά μη -παρουαιααθοiiν έπιπτώ

σειc; στήν καρποφορία.

t,μ6ολιαφάροι δλαατοί, όσο ι<αί τά δενδρύλ
λι.α

4

1f,oV θό: μ'!Jολιαicττοϋν ΙΑά -ποτίζονrαι 3-

;ι.ιιέρες

πρw

yίνει

το

μπόλιασμα.

-παρουσιάζουν έλ

δλα

m:ιU χρειά;ζονrαι. σ~ πρώτα τους χρό'llια εΤ

τή

ά

30

iπόντους -πιο πάνω άπό

Ή καλύτερη tπτοχiι -ποιJ tγίνετο

τΟ κλά

δεvμα ήταν δταν περνούσε

τ,α '-παlτίο'μαια hξαρτώντο άπό τίι; καιριι<ές

παγετCΥιι καi πρiν άρχίσοuν οΙ μεΎάλες ζέ

~ι; m:ιU θό: έ-πικρατοίίσαν ι<αί τfι σύστα

στες τοϋ καλοκαιριοi/ δηλ. το Φερ6άρη

ση τοϋ ιδάφοvι;.

Μάρτη.

μέ τΟ τιtαχύ

της &6αφοι; μιrrοροίίσαv ν' άvτέξουv έάν πο

6

κί-Υδvνος

τών

-

Τά έσπεριδοει6ή άνθίζοuv σvνήθως στο ~έ

;μtρες. Όπωσ

λος τοϋ Μάρτη .μέχρι μέσα 'Απριλίου. Γιά νά

&}1'111:Πε ~· δί.ν έπρε-πε ν' άφήνοvται νά δι

ώριιμάσονν οΙ καρποί ποu δένουν Uσrτερα άπ'

φά(τQΙΝ οίίτε να τοιJς δοθεί μεyαλίιτερη ποοό

τη.., άvθοφορία χρειάζονταν νά περάσει

τητcιι νερο() ~ό τι]v

χρονικό διάστημα m:ιU

τίιζ~\l'tαν ι<άθε

15

η κάθε

22

κανονική.

Σ'τά. ~j:XpCt δέ·ν6ρα έδίδετο άρχιtΚά
κλ~.μa σχημ<rτισμοϋ ποιJ εΤχε σ~<οπό

τό

τό εΤδοc;

τΟ

κλεμεντίνη

lιvα

διάψερε άvάιλοΎα μt

καΙ τι]v ποικιλία. Τά
ώριμάζοuν

6-7

μαν'δαρίνια

μή~~ες

ίιστερα

σχηματισμό 6ρcrxιό'llωv ποιJ θ' άποτελοϋσαν

ποu τι]ν άνθιση, tvω .τά -πορτοκάλια 6αλέν

τι]ν βάση ΎIGt τήν άvάπwξη των κλαδιωv ΠΙΟ

τσια ώριμάζοuv μετό:

π~

<mo

τό l.δαφος.

·Από τοιJι; 6λαστοιJς

"Πώ Dά φίίτρωνα.v διαλέγcwταν

3-4

ποu

v'

·οταν

oi

7-8

μή~~ες.

καρποί τους εΤναι ά)'οuροι έχουν

πολιJ λίΎο χvμό καi τό χρC>μα τής φλούδας

εΤ'>'CΧι 6αθu πράσινο. Σ' αιίτfι τήν έποχiι

ό

άπiχ;gw μ!Ο'ό mSiδι 6 €νας ά'π' ΤΟ'( άλλο καί
νά ·. 6ρ~ι:.ιν oi ι<vκλικfι διάταξη, yόρω ά

καρπός εΤναι ξινός, γιατί fχει μεΎάλη ποοό

'!'rΟ τόν κορμΟ τού δένδροu. ·οταv αίιτοί με

τ.ητα κιτρι·κοiί όξέος καΙ

Υ~ ~λοyοίιvταν

τητα ζα·χάρου.

σέ · ίίψος

1-1.~

π«>ια Φτό τή δάση τους. Αότοί ,μετά τό κο
ρι.ιφολό~

, . fδΎαζαν lνα άριθμο

σ• dιtr' τοiις 6-ιτοίοuς άφή.vοvταν
τ0ιν «άtι lνα δπως καί

3-4

6λα
yιά

προη'yοομενα, έτσι

κι'τρικό όξu έλαττώνεται i<αί αίιξάνεται
ζάχαρο.

• Αμα

τό κιτριΙ<ό όιξu yίνει
χαρου με

φvτό:

yιvότrι.ν bcτός άπό ό άραίωμα των

1

6

• ΑΝ

ρη χρονικι) -περίοδο ή
περιορίζονταν

μόνο στήν

καl

•

λ~ων ποιJ 6λάαταναν ατό κορ

μi aι:d "rοίις: 6ασικοιJς ι<λάδους τοiί δέΝδρου.

οι kχ.~οι 6μωc; κλάlδοι μπορο()σαν

νά

~~' καί νά γίνουν καρπ~ι.
'Υ~ i»ια:μένα ε'ίδη bτπερι6οειδων,

1 (6

.μέρη ?;ά

τοκάλια, οΙ καρποί αότοί εΤναι πιά ι:>ριμοι.

w~ 6ρα,ςΙοννc;.
δρα ~οφορiος

πρός

μέρος κιτρικοί/ άξέος) στά πορ

~των. -ποiι φVτρωναν στο κορμί καί τοιJς

~η eιv*v καί άρρωστημένων κλάδων

το

ή άναλοyία τοiί ζαχάρου πρός

• A'MQ

Τό ~α των tcrτrφιδοειδώΛι σέ δέν

ποσό

Σιγά σιγά με το 'Πiιρασμα τοϋ χρόνου ή

~~~.

8ht

πολιJ λίγη

ποσότητα τοiί καρποv σt )(ΙJμό αιίξ:Χνει. Το

-πψ δημιουργd'fο ή δεύτερη διακλάδωση τ&7ιι
«λά6εuiμα στά ~~εαρά αότά

-

γή.

ζωτοϋχα,λιπάQψατα δπωι; ή &ειϊι<η άμιμωνία.

Σ τfιν Κυθρέα

~
!

τό: κλαδιά ποu άyyiζouv τή Ύii bcλα

δεύοντο σΕ ϋψος

αότό έλιπαίνcwτο μέ

!

vά δρίσ~<εται στή γή. Στήr,ι 1Κρi'Π'fωση αύτή

λειψη epm-τ.tk~ στοιχείων. Κύ.ριο στοιχείο
ναι τό ii(ωro, γι'

ά-yγίζοw τό

Ε6αφος ι<αί με'yάλο μiροc; τιϊς κ<ψιτοφορiαc;

Ή λm(XYI(Jη tyίνετο «cχνοvιι<ά έτσι ποu τά

~ . ~~ια νά μη

Τά έσ'Πειριδοειδή έίχοuν τήv τάσ·η νά χαμη
λώνοον τά κλαiδιά τους καί v'

μείνουν δμως στο δένδρο γιά μεγαλύτε

-ποσότητα τοϋ ζαχά

ρου ατό χvμό αίιξά!Ιεται 'άκόμη περteαότε
ρο, ή ξινά6cχ χάνεται, yι<Χ'τl λιγοστεύει
έλάχιστο τό κιτρικό άξv.
λοiίν μόνο τα δξινα,

στο

'Εξαίρεση άιιrοτε

yιατί

-περιΘ)(QΙΝ πολU

κιτρικό όξu ι<αi έλάχιστο ζάχαρο.

Τό χρωμο τής φλούQας

δώv μιπορεi

τών έ<σιπεριδοει

v' άλλάξει άπό 1τράσ~vο νά yίνει

κίτρινο η -πορτοκαλί

τφίν η μετά -ri'ιν ώρί

~ρwιlt -πορτοκαλιές, όξινιέc; ποίι δημι-

·μ(ΧΥΙ(Jη τοiί καρποiί, γιατί έ"Πηρεάζεται πολU

01.11ΠοW ~ 6λάο'τηση ποιJ έμποδίζει τό

άτι-ό 'τίς «λιματολογ.ιι<tς σ~εc; ποίί

έιιτι-

II
t

I
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χp6vια.
Ίr,ι;ρία/',.,-ο η>r; ώp1 μu\/<Ι.Η!ς tπικpατε!

6·~

γρ:χαία τijς ι:iτμ-ό.;:rψαιρςχς καΙ

ΑΑ-αζ\ μ:έ ·τΟ: χη~μ·ιικά α(J·!'α :Ά.~-π&σμα·"rα
~χχμ-~ιαιι $<C:t

χ·ρήση

τής

κδπrΥJv

.ε"

αiyοτr,ροβά ·

~~α θι:ρμ<:;ιϊJ<,ριτc~"iες.
Ι: χι ι

l"<.\: 1r:;c..xiιτ.cx μάλισΊ",α fΊτσ:ν m~~μ,π·λήp!Λση

Ό;:cοΙ Κ<".ΑΡ···

δεύ·r·ι:pης,

τc•.J δilc,ιδpι1v,

γιaγ\

πρt~:::ι{~-rα';

πα)

η

οι.~μ'.τλήρωνw.

tJ··rrf:,pχαv ατ~ι t<f;ιπpΙ

πf~pχ-αν σ' αι~ιτΟ σέ

μ:ικ:pf:

f~

t ..:ναλ·dyi--:J..

w;."r'~P,f τήv είσβολη προμήθεt-~χν

T'cU.pu<..rH

ό:r·Ο ·rα: yιεt"f<:)VH<ό: χ.ω·ρι~~

f20

'~·ό

~cό:Θε

(χlι.ταιίνη-rο.

Παρ'
&ζι;yro{j.χt.._~

ψέκασμο:

μ~: λ·ΖVΙ<έ ..

g(<z:λθΚ<cr~t:~H.

σ-r~.;;:1:

ώφιλe:tα ι(J·n:r.

λεμον65ει..~δ~:"ΑΧ

<."'fη)~; Π'?tΟΩ-\:}{j,<η f}ρr.π·τtκi.:,ν
στα

6ελτiωση ποu
'λ.εμρνi'Κ)r::ντpα.

Σ·~ν·έ'τε~'ίΕ νiJ:

κ·ο:i

:hr6

6ριηςi1

i'\

<:;γ.pασία, ι<αi

~:!6Jt<a φσλiδια. ~Α~~~ efJΙ μr.!
<rtΌ χωr:χ_i<1':ι;. .~ 'rf.{~"!rε~
~rα~

μαυ:ρ;~·

t<~.φι για καρπσ~

φcφία >:αl

τa b!('ιψορα Xl)fJ'H'X

νά πpοφυλό:σ,σvυν~~

Υ'ης α-rμόο·ψ<χjpΟ:ς ικαi

Υ~'":-,~~.....τα~

ψι:'1'('(,JVαν

όφάΨrαστο βαθμι\

Va

η..-ο\λες

!1!!')'0>·
ψι:)ρΕ:ς

ξε·'"ft'Eρ~,;-cV.Jc~,r κ.αi τα δέ·Jδpα. A~:fi"HX

στήν

-riς τr-αραΎη·ΡϊΊtπ.ις χαi
τnJ~)

Π.;;,)τισμσ -τlι)Υ ι\ε..μοvοS:.Ενδpt~\.V'-

μi:

Σ ·~·iΊν

Ορσχέ~
άρχιζε

λ irrr:(r\ 1 -

,Μάη μf::,pt

Ι}λι11!'Οίι
-π-ρf>
τα

Τ&:

λι"ιτό.Ό·μ.e4~fα

'trα)

χρησιμο·τrοtθC!ισαv
1\τ::r/ τά crζt.πoi:i·
λ 'i ·η·ι;:)χ;·μ~~-~

τi'ι
Τ;:\

χρεΗlζ<:'f,\αν μ1Ύα=
άτ:{;

tτη~~,ιtα

~'δαφοι;

ϊό

μ··πο~:rοϊfσε
μ.·ερ.C;v.

σ.μσ.:τος
"Πι)!.) ε!χ':

Χ:ΡΟ-νικΟ δϊ()χτrημr:r,

t:ξ-αpτ&~rο

κai

ΤΟ i'Jt'X'ιrjΛ.>ς.

h'11·.ρ;.:τη: ν-;1
f.ξα:pτά·rο ά~
ϊΟl1, Πάντ~Δς

2---:3

άπδ "r!)ν
τό, 11'0Ίίσμι;ι:-rσ

«:(χΟεc "Ί{χ.Υες

}.Μ~:r)('ς: ~~σ,-τε

μΙJ Ο!ψΟV\'

pε·μπr.δίζε'Ύο τ·t>σζ)

ή

τσG

δc·ο Κ·αi η 6:116:1rrvf,η το\) ιωpποv. "Ε·πpε'Πt να

όι<άcrες γιδ:

f-;.λικiας 1rάvui ό,"~ο

VCt

Γ!~\/'1(,;>ς

1Ο

~-rροχω.ροί!v δμaλΔ μι(~ κaί

πώς
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λ.)(. Ι<ά€ε
μενιr.;ς ~.-p-ι·6-ως

15

μέρες.

ΣτΙς έπό

παναλι;rμ:5ά~aν κά&

νά ytνε1αa

1'5

τ~ ό!κόλ(:!~):θς, ·:·r,:fjησμc::, γιατl άv τά πcπίσμα-

6r,r{~~;ν.:τλα μπορΟΟσαv τα δέ'\;6pα •Χι

όφεi;/·,ε:rαι σit μ.ι.ίkη<τα,

Alin':
τι&

λεμΟ'IIιέ.ς. 'Η

πσ) τιp.:::σ~άλλΟVII

σ;μα

τ:fj,ν

πθu
$-tΞ·Jξ'Θρ9ί~ Π,-IJλi)

f!tταv η ~ό"ΧΙΚΙv·

ι:rτa
Κ<'Χ•ρ'ΠΟ'Jς, τ,Χ

κα<κοειδi'\.
φ(ιλλα,

Ι$λα

f.Ξ!;χε <ιaν &π<:ιτέλεσ.μσ την
δέviδροu καi

~<:(~·Ί·ιwτpοψη

·πr.ι.:κ:ι6εδλη 1 μένα όξινα

καί

yιa

έξα-

Προι;r66:λ.<\ει ολα

των ιχτm:ριδσειlδ&Ν, rrιό ποΜ

ό'ιιο κcη.ι μ.fωιση.

.trσθέ·νει.ες

7-1 Ο

'Αpρώtη11:ιει;

ό;τrο§ή.pαι•ση

ό::pιχικcr

και στΟν 'Ι(Ορμ•5. Τιχ δέrvδρα (;T•fJ'Ii

ρ.-:r crΙΙτιδροi.}v μ•€. η'!•.ι ~"ηιξη νέων

ιι\λα

ιη{;:Ν ό:πο τι.Χ .:ατώη:.ρά 1'(.ιtιι; μέρη. "'Α·μα ό

μως ΤΓΈfχ:ΧσιJΙtJ·V λfγα

;a

iSολΙΊ

&rn~ 'fil·v π_ροσ...-

δt.\Ι!δ.ρα ξηραί<VΟvτ,η,

ε.Wι'...ε!'!αΙ α:τrο

U'!Tιi:ρt\<)~

λ ΙΙ<:ij lry•pασ fα {J'!ijV

υ'Jν
Υ t<x τrα;:w:χyω

δέ~νδ pωιιι ό:η"·ό

'Ε•χρησιμο

ι;:οpvφης

προχωρci ι:τι:·σ)ι:; :Χ1:Jν6pότερο~Jς κλάδοιιι;

δΙιφο~:οο καρ"'rr,οΩι -~"-'t
1\ιz,..-κέλαrι:ι

διμ...χ;

€χει ικuρω γνιi:ψ:-

χαλάζ~.μ

τbrν &νε.-μtJ- 1

το φ&χος l(.λίΠ,

Κομ:μ\ι:χιη

μιl vερό.

τα.

rrpoσ6oλfjς

Όάση

rj

πiσσα.

Όφ.είλεηχι σέ μι}Ι(η

Σ;λνr)θως ή πpοσ6ολιl c'~ρχ!ζει άπc
'Ι''ΡΟζ τό ~;τιαιω

ΠΟ!JΟ(Ηό τοίJ

τή

Ύ>σu κοpμΌu n:'w δένδp:""' κα1 •ιτροχι;.;;μiipoς.

-ri]ς ό:ρΙ:κJιστεΙας αίιτi]ς εlrvα!
αα)

1τοu

βγάζει

το

Τό: <Ι•ύλλα yi'III:Wτ<::r! Kl"r'fi'\iα ι<:αl ;:;<ιyι:il
δένδρο φθivει

Ι,σ,;

σιιyΙ)ι

yι<M'i

τb

κόμμι '11"Οό δγαiΥεΙ
τc& ι:τι;.ρ&μα

'.Ap)(il<a
μέσ<ι μέρος
μέ'[χ~ς

"r(it..-2

•μv~γα: αvτi'ι γι;νvi±
πορτοκάλια, τι:\ μαν

δξ••κι Ί'όν και,pό η·οο όιρχi·

'/\'"{'()

αtr+τα

Π<:ιλλf:.ς
μόνο 1!.ΥΤ~1
-ιε·ρα

φο,ρ€ς

ι')
η

·'f(;iv
11:ρα:τt'Ιο:λ;)

τ-οi} iftopμo\J

·,1

-ται τrρiv

'i~<:N κο~~μδ.

Ώ>ρχiσει Υό: -τι:,>έ.χει

SuO

1·&v

α~Υτtς ,rnρ~ϊtτ~ε;ς,f

κ~οpμδ κα1

)'\'::-μη

ρώστει.ξς
πλεupι:Χ ·τ(Η) δέ:vδ.ροι.ι. Τ()

κόμ;μεος

Ό-ράμ :{:r

1Η;,ς είναι

6vO

bκ,

't<r{:π

&7rrb

μελέτες

σσνf ~·~)ς εtν;ι::ε~
προσ66:λλιrι

τος

άΠ(~ξή·~t>t;:rη

ή πρ,οσ6ολi'j '"Ίναι 1'\"rτHJ: ι<α! ή ζt.J>)
δροv ·rrα:pατι::fνε:τcα

~-

&ρ.-

11

οκ~'ΧΙ:Ιr.ιοδόλ,:ι:, δτοο 1τpι::ιο-66:λλε ι τ ό-J
μποι:χ>i}v Υό: ΚΡ'1σ:ι:μο..

·;1(;;

σχημ<.rriOO~.JV'

διαψ;,:>ρεη\<ες

η "'''μ·μiι:..'ση καi

'llii<ριδέ~.tτε•pt<; δjμως
μα-

UW©-

clιποξfιιχ~η "!'O>::i δέvδραι γίvε-

άγάγ~:ασαν ~rr-ολλα,Jς

50%
9

δέ;,ιι~

ζ!"WΙ ζ.;,Jή,

Κ(tρπδ

{)~

μΙ€·

1'00

pίζες >6Π 10 ιι::ό\μΙj.\1 ·rρiχ<:Ι άπ'

ά"ΠΟ

yίιt;ε··~"-αι

yiνετ<χΙ

"Ότα>• .η πι:;οσ6ολ!) πρσχ<\Jρήσει τrρΟς τ!ς

Ή

ζη-

ξ•:rλοο

μιά πλ.ει1pQ:

γι;fως καi
ϊ(~~

,.,.,..:;

κάm'Ε"!Ι;'ΧΙ eTQ'! /;iλάτελα

\11(1,

ι;:Τιιιαι
κορμό

τοι1 δif:;,ι. .

yι<'Ι: .μεpι~<;ά όJκόμη

χρό-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

πo;.pg~'f'l''""! ίrν·ραι:ι-ία, w:pδ yίιρω ότι·ο τδιν

χρόνια fφ/Jrroι:: στ&

Ta

πληγές στbν κορμο
ι<αλλιt,ργειας, χρήση κο'!ψι&ς
ι::όvοΟΟΥ ,.η.,

~vξη

κ«l ,α, ~λσ;wλασιαcμό 1ώ μίικηιrα

ι<αJ

Ύi'jν t!Φήλ~η -ri\ς ά;p!)ώστειας. Γι' αότό

f.va

3.300.000

κι6ώτισ..

χpιψΙ!μΟ'ΠΟΙοίJ'ΙΙ'τσ.;

διάφορους σι<Ο'Ποίις,

γιtt
νωπά,

yιa τη., κατασ~~<εvή χυμ&v καi
μέχρΙ

~ρω·μσ:rικ&ν

τt:W &ipχw.r τοο
κvp!ως

ε!ναι ν' ι:Χιrοφεvγουμι: τiς

lfπoδoη!X;,i;y Ύ*Ί"'
~ Αμςι έ!6γαι·νε

τό

ο!

;.,....

~ Κυθρέα 4wαφιwαιι το τrρσσ6ε6λημένο
τώ φλοιοv ~~:αΊ.
ιιωψτιtιpδ t,ρyσλι{ίο.
γ.η

τσΩ ίιγ ιοΟς

"""'"'":ι:v κατόπι την πλη~

μi:

jίι'ΠΟ.ρο0σε

·rwτo

το

Kv'lf?Ι<*Ιl
φορά

ή ζ~ τw δέΥδροv γι&

Ι

τιμώ\•

904--5

τι·οολιόν'rαν
'Η

\!α Η':.!

rιφο ~σι

·~ ιhro μ;;:pιv.@ι σlώνιil"ι,

tν rΟΟτοις τδ; -π;.Χεvταiα

50--60

χpδvια

&-

ό'tΗJι<ισiα. ή δi

το

τΟ;

yp.

m

i<fi'rrol έσΠJ>j)tOOeΙiδ{;w Οt'ι! Θ.j&'σαν
'Η

κσλλι€~-ι;ιό;

στ!Ίν Κwρο

'lfW

v'

τ<.>Uς

έ>ξωτίας

καΙ τa '!'!'r..,ι:rrιι:ο~ι<ι'iύ\ισ

wι::&μαζw

καΙ

va

κατcνν6:λωσ.η

Ε'Ιf>Ι!:Τψ;"α\1 ι:rrf:ι

ι<σ!

'ΠΟΟ τά

&ι!:w'!'Wi άξιόλοy'1 6~ο-·

κα~ρiα.

100

100.

γιa

yι<rτl πολλοl

yλuι<:ολι!,μονα

τa

3
τa

vαν όδιάtiε•rσ,

·ιτροδλiπέrο:ι

τα

πως

•Ηταν 'ι'! tιποΧΙ"ι πού τά έ.σπεριδοειδii fμε

Β'

μ.ελλο,

τΟ':)

-των

&υσ.φέρεη:ο

λι'Π.f.Xili(ΚJ'\1 ΤΟ

γιατ! ή 't;ιητοοια

001'

μποροiίσε νά καλ;jψει τη..,

παραγωγ;j.

fΊολ\1

π<Χ!"ότ·ηι:; τfις 'Παραγωγής

ι:πέλλετο ι:rro

W J896

άιrο

'Αvαφ.έρετσ.ι

TQ

πλεόνασιμσ. 'tfjς 1ΗΧpαγωγi'jς

ι:Χποοί&ι !'ι tιτιπr>ιδι:~-

Φριαμi!ι'Οι

τr~O\I'rf:ς,

w:ιX>(I thfοτελεΊ &Υασ'τ'Ο:λcrι-

Αίy~..tπ:-ro 'κlfX~

ρ(){;;μονiα ;καi

Ε-4.000. 'λ-ιαφέρε.ται Ci"ffJV
pιkol

Κ&τr.ριοι

ε!\Ιαι τfjι;;

ηχ πορτοκάλια (Jαο κα! "!ό: δ(ΙI.IIO: δέν
)(OI.N κσfΧ!λw 0'1'Q

τό

191 Ο &-

t"

πι~ς

.::1."ni-

γιατί μφικές άπο-

ι:ηολtς

έ-

φθασαν σέ

6:-

ή

τ;ολ\J

i'y!vετo π.ροσΕΙ<ηκή σuλλρκα!

διαλογή

σvm<εuoc:lα σt ιι!δικa

~<:·α!

.μ{wο σ·rlς

~αρiΙΙΙια,
Ή ~•-••.~m 0Ci~V;t3V~

1924.

Στ&-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ

1 J % τf\ς
Γεωργία;;,

τw
αίιηΊ
σΕ ~Ι6t:ΠΗ!, ό;ΙΝ.λφέ··

•ι~τόπια
ση.

παραγωγής

κατwάλωση.

νι>Υrrων

Ή

vτόηΊα κατανάλ<...r

φρc<,Jτ<.)ν κα!

Sώv ε'!•vαι

χυμών

σf: ισόγκρι,;η μ~

p.<,;ς. 'ΑτιΧ.ι

rc'l'

πιο κά'!<» τιίvι:t~<α φα\·~ται

11!

κατζι"~νάλr:)Ο'η Ιέcιπιε-ι:Η·il)c••ι·:ι;tκ.:~ι

16

κιλό:

Ο<ά&

ΈλΜς

25

i!>

"fl;

κα! ι\ιε(ιι<ας, ή μέν π:Χ:rΝι

Η:Π.Α.

80

:t

»

:!>

'!~'>'ραi-ιλ

62

»

:$

:1>

εΙς ό;ρiσηιv "<<:'Πάbτασιν,
;;.'Ι)χ!

άτοιμο

Κύπ.ρος
Πα

-rooov

:Καλώς».

«~ Arn:wτα έ"Πελέ.γ'ησσ:ν κα1

va

Πρέιrι::ι

έδεματeη;rοιή·

~

wως τόσο σ&: ποσό-

τφα όσο κα!

σt όξlα

δείι</rης έξο.γωy~

6

σηΊν κ.:mι::οσ μας &νά!μεισσ

cn,'J: χρόνια 1955
100 }JQ'\JOOες κ;;:ιl <niς:

μ~; Μση

·--! 966

δυό τrεpι11·τ<.:.vεις (,'f1·ι.JΟ'ότητα, αξία) η
Μόpφω κσ1

ηνa κιδώτισ λεμόv~ω..ι 'ό:πb Κιι··

(ιλ/1'

fφθσσο~ ιz!ς !((Ι;Κιi';'Ι κσ:τάστα-

σότη'τα

φθό;σ;;:ι

ό:ξία τiς

285

μ'Οvααι:ς,

300

Κvpι.α; παράyc.:ιν γι& τ?μ,
τα•v ή

έπέκταση τi::t,ι

ι::ι&;νν
σ·riς

κιχ1

η

μονάδες.

αι.,.η η.

κή·πωv τι;'ΥJ έο·π·εριδι:r

ή έητru•χι'!ι; ·τσποθtτησ~

ό:γορi;ς τοu

έξωΎε:.ρικοϋ.

τούτων

'Η διεύρυνση

αότfι τ&'ηι ιJ.γopl)v μας ι'ιφείλε•rαι πρι;';.Υrα στι)v

όyη'Ί έμπορι:κη

.

yvrnoς κα1

'Ελλάδα.

Ύσ·τ;rρr.:ι:

οcσ.λλιεργεi{ις,

6:1'1"0

τC>v διαφόρων άσβε;,"tιl'>ν κο:!

'Ελλά.Εw::ι: <Jσπαγόρευσε τ~)ν

1

'ΠΟ'J f.χει · κο.ί!ιε!)ώ.·

σε1 η Κύιηρος κο:\ δεvτερο στ!ι:; δελ'rιωμέvες

κάμνt:;ιμt. *}~ -xycι:Jty·~Ί

τiΊς

σιισ.κ.'ιει>ασίας

.Γipι) τι.Κ:.

·τ;;)ν
Κ•mρο ~<αλλιεpιγο(Ν-

1974

κu<Stρνη'τιι<f:ς

130
σi!.

!'!

12

χιλ

ΎΗ.η.κχyωyή ξεπερνοCοσε τοuς

150.000 τόνvοιις

καi η ό:ξfα τοος

τό:

10

έ<κατ. λl-

ρε ς.

1939----45

Ή παγκόσμιος έτησiσ

I)..

1934~--:38 '1\'τα'Ι'

καΙ η έσπερι
κρίση. Μcε.·
ιι.~><;,κ··,·e.ι κα!
γιο;-

το

διο·rιχ<) έwίπεδο· τ<JJr~

δισ:ι.:«ώι:;.

yιa

τΟ:

Κιιπιηο:ικό:

Οi

λαC:Ν

ι<ψι&η:pες όιγορilς

έσπεριδοειδi\ ήταν

το

g,\

ΆνατC>λικ€ς )((.)ρ<.ς.

Ή

l-'>0 ΠαγΙκι'Ο'μΙΟ Πόλε:μο ίοη

η'!'!·ι:;t.σωπε.Ι'ιει

:ιrαραγι.:>yt]ς,
rrn;εi·Ν::ιΙ

Π·ερί·πc>υ

9%

τfjς

τa

δλικijς

80%

πα,ρaγωγfjς

οο>α.\οιyία

)ίpησι.iμΌ

Ι'Ιιομηχαιιικοuς σκοπο&ς,

ένC:ι

π.pδς

τr1 ν Παγκi.Jσμ,ια τάση παραγωγfjς έσπεριδο
εtδiJΙV.
Σ 1Ίμερα

rj 1rαγι<:οομ ~<χ

φ6pc"'v ε;;~&:.;;ιv κα·~ π:.:r~κιλ~.C::ν

-nΥ.:>σότης έστι·φιδ·οειδw.ι ό:v-

f....

948

·--58 i'jτON 14 έκατομμ(ιpια τόννων, ro 1960
19 έκατ. τόνvοι. 'Πι 1965 :25 έκατcιμ. καi
το
9'70 30 έΙ<ατ. τ&Ψιi(.)Ι, 'ri ΚV!"Π'pιαι;;η Cιvo-

'Hv.ω.μ6vn Βασiλειο, ο! χωρες τrμ; Κοινής Ά
γοιcr&ς καΙ

στi":ι

έί<,α;, τόνν-οι. το

!

μσ!νε·τω yίι·pω στα
τό

χρόvο, ιιι

50

K~J·~

b<·ι:rr<>•μιμ{ιρια τf:ΝVους

ό:π' αiπa

oi

διάφορες

γύρω άπο τή Μεσό'yειο Θάλασσα,

τοος καΙ τ'ι Κύπρος, παράγα.ιril τα 25% m-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

το

παραγωγής.

τf\ς Κύπρου

ή

πού ό:vτιστοιχ~::!

.,;οομΙας rιrο.pαγι.>γf\ς η
τών

χωρf]w

0.9%

0.2%

η1ς 1fr:t'{-

τfμ; .,..,"'.E:~νr,.wiric

όπωι;

τής

καΙ στ&!ι nίναι<:α πού άκολcuθεi:

ΓΗΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

(τόννοι)

8.000.000
2.000.000
1.700.000
600.000

36.000
3.000
7.000
46.000

12.300.000

102.000

33.000.000
7 ..500.000
4.700.000
4.000.000

Θάλασσα, '!fO!J
.....χ

70%

-~.~·-·Λ"•

άπΌ δλσ τc11
στοοι;

75-·-80

·rη"Μ

πg,)

,..,..,,mrωτrc.u~ι

1roo

γi'\IQ>!'rαι

dτιrο

~σογεlοιι.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

(U%)

σ' δΛ.ες τ!ς έιJΗ~χέι:;, κόπρι στiΊν «,;πάλληλη

m

tποχ:fι
~<.α!

μt χαJμη/ν.): ΎΙΧικτειιχ;
ιηχ·rαπολέμ·ηση

ptiW

λε;.ισ.ιοοενδpα
Η::τοιοι με;χ:ι:κλήδες;

;{~v δια:φό'"
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δέ'Vi&pωv σ"Ι"·fιν Κ uθpέα ΠοV

έφάρμοζαv ολες

μιιφtς μιιφiς κοφίνες, όλα έπεvδεδvμέvα έ

τiι:; νεώτερες έ-πιστη'μονικtς περιποιήσεις καΙ

σωτερικa μt ,μαλακή κα~ίτσα yιa

πο:ρfryαγαιι δ!ξαιρετικτ'Jv ποιότητα καρπl'w ά

πληγώνονται άπΟ τa καλάμια τ·ών καλαθ1ων

vαφέρΟi\frαι: Φpόισω Πε:'τpάκ.η χ·' Λούκα, Εύ

yέvιος Άvδ,ρόνι~ος,
ρ-αίος,

Σάδ:δας Χριστίδης καΙ

Σάδδαι;

Κα

λογήpοο.

Με

καΙ

Χαράλαμπος Χ'' Μοι

τίδν

κοφiνων.

Ή πρώτη ό<κοπf} δεvερyεiτο σννήθως
δεύτερο δΟ(wτεvθήμε.pο

τοίί

ικαi

δίψα

va

τrόντοος,

εΤναι

το

Σετrτέμδpη καΙ

έπρεπε τa έμποpεοοιμα λειμόνια

τέτοια -πpάΎΙματι διάθεση

va μιι)

va εΤvοι 17~

άπαλλαγμέιvα ψώρας καi

τ·ωv παραγωγίδν yιa έvτατιι<.η καΙ έπιστη;μο

να μη εΤvοι στρογγvλά. Ή tκκοrιτη διαρκοiίσε

νικτΊ καλλιέργεια ήταν έπόμενο πως θό: πα

4--5

ρήγαγαν έξαιρετικής ποιότητας λεμόνια, πι:ψ

εiδοποιοΟντο ο! παραyωγο1 τήν ήμεpομqνiα

τοJκάλια,

καi ώpα, πού eα παραλαμ6άvΟ'Ψrαν μi: αότο

μcwταρίvια,

ποu θό: σvιvδύαζαv μt

τi'ιν έξαφεηκή ποιότητα,
μvρωδιά, ΠοV

τf}v γεύση κο:i ηΊ

χαρακτηρίζει τa πορτσκάλια,

τα •μανταρίνια καi τa Οξιvα, ποu ήταν άπα
ράtμιλλα ση'Jν παραγωγη

χvμοu,

κίνητα,

μέρες καi μετa

γιa

στή.pια στό

νa

τή σvμπλήρωσή

μεrαφε.ρθοίίv

της

στό: σuσκεuα

Βαpώσι. Μετa ό:τrό 3-4 b<.κο

πtς τό άπαιτΟΟ!μεvο μέγεθος :ιrσV έτφεπε νό

ποί:ι σvνα

E:xooov

τCι

Θμ1rοpείισψα

Υ!.Wίζσνταν δλα τa όξι'ΙΙΟ: των άλλων πε.pιο-

στοvς

16

'Π'όντοuι:;.

χων.

λε.μόvια

ιcατέδαι~~ε

Ή παραλα6i] έyέvr:το ατό χωράφι yιά ν'

Σέ b<rttτσψένη
δpω'ΙΙ

κο:\

σΕ

καλλιέργεια

μεγάλες

λεμΟIIοδέv-

'11Όσότη1"ες

παραγω

~οφεvχθοvv κόποι καί ταλαι"Πωpίει; va με
ταφερθοC.ν στό σπίτι. Γι' αίπό έστοιδάζΟ'Ψrο

Ύfiς λΙΙμονιt2>ΙΙ----·πορ'τοκαλιl:w στf)ν Κvθρέα ά

σε σωροί:ις στό περδόλι

ναφέ;ρονται: Φρόσω Πετpάκ.η Χ'' Λούκα, Ειί

πpοφuλάξειι;; ν' ~οφεύy•εται τόσο ή ίιypασία

γέvιοι;

Άνδρόνιiκος,

Σά66αι;

ΣτuλιαvοΟ,

δαι;

δης,

Μιχάλης

ΝΊκος

Χαρ&λαιμπος

Λιαμπrίρηι;,

καi

Βάσος

Γεωργιάδης,

Κώστας

Κολλl-rσης καi

Σάο··

1:\μτrοpοι

άπδ

καΙ ττάνω άπό τοuς σωροvς έχρησιμσποιοίιv

Βασίλης

ταν ρο(/χα καΙ

&1:11

tτησκ·εφ&Ον τiΊν

το

Βαpώσι

όταν

va

δξινό 'της Ι<:α'i

apχισαν

όvο'μαση)

δρίσοον

ταJς

yιa

καi

ttεpίχωpα
ΜΕτσ1

π,:ρp:1ΠΟ:Υ τό; ψιvτpά, TCx ψωριασμένα καi τα
στρογγόλα.

w

το στΙς άyορf:ς τών πόλεων, &λλΟ: το μι::yα

Άι'Sαμiδηι;

όξίνων

(υiόν),

λύπρο ποσα:rτο μετεφi..ρετο o"riς

καί αiθεpίοιι

ιJιναλαμ6άvεΙ

στι'Jν

Γεώργιος

δ Άνδρέ.ας Χαρα
Πετάσης

yιό:

έχει

ό:vαφερθεi

Σ' όλη τήν πεpίοοο τijς σvγκcιμιδιiς (Σε
πτέιμ6.ρης -

Φε6pάpης

διενεψyοίίντο

στfιν

Κ ιιθρέα I 0--1 2 έkκοπtς έav καη:Χ μέσον Ο
ρο σi: κάθε έκκottfJY γέ.μιζαv 1 Ο αιίτοκίvη-τα

τόν

καΙ κάθε fvα: χωροΟσε 30 χιλ. δξι.vα Vπολο
yίζεται πως ή έξαγωy.η τών λεμοvιων

(πατέρα).
έJκκοm}'ΙΙ καi

έ

τηι:;
Κvθρέας Εψθανε τά: 3.600.000. Σ' αίιτΟ: πρέ··

πει

va

πpοστι:.&Cιv καΙ

.λα·μδάνετο π.ρόνοια νά ,μη κόπτονται στi] δι

(σκάρτα),

άρ\ι<εια βροχής καΙ

·μοποίηση

μετa Π"ΟU επεψ"τε

ή

V(>-

μ€ ψαλίδι μετa ποδίσκοο,

έτσπο&τοv\11"ο σf:. καλάθια

δτrως

τΟν

Σuvεpyεlo τοο κάθε tμπόpοο μ€ τΟν άνη
πρόαω-ιτόν του ί.'.καμνε ;ην

έλαίοv

προηyοvμ<'νως.

Κάτω

Κοvννάv, Παιτάκωστας Γεωργιάδης γιΟ:

'ΕΙ<οοτΟ\/'το

άπ' αύτό: tπωλοw

1:20---25 τΟν τόννο γιά παραγωyι) xvμoi)

Νιο Χωριό.

Κuθpέα «αl τά περίχωρα γιά 1·ον Άpτειμάkη

τιά.

"Ενο:

ες ΚΕΑΝ καΙ COCA COLA καί έπωλιούνταv

ηΊv cη.ιγκέvτρωση τών

Χατζησω:τηρίοο

!:4--3 τή11 χιλιάδα. 01 παρα

στiς πάνω ένορiες καΙ σrά

Φιiηηι;

λάμιποvς ι.:α!

τέδαιvαν στ1ς

λήπτες στi')v καταμέτρηση των λεμ011ιt2>11 ά

Κu

καi
δ

f8-6

μη

άντιπροσ~

πους τοος τόσο στΙς «άτω ένορiες τής
θρέας όσο

όπδ

ηΊν χιλιάδα καΙ οΙ μεσαίες καi οΙ δψιμες κα··

~ταν δι.wατο να

Κuθρέα

άδιάδροχα.

ΟΙ πρώ'iμες ό<κοπει:;

«αl τa Ε:σπεριδαειδij E:yιvoe,; πιά

βιομηχανικό ;ιpοϊό,

η τής βροχής. Κάτω

Νικολαi

ΓΗ!:ινν.ης Φιηρ[κι<ος.

'Εξαγωγείς

έλα:μ6άvοvτο

τοϋ έδάφοuς καi της άτμοσφαί.ρας, δσο καΙ
ή ίιyρασία τiiς νοτιάς

Κολλ!τσης,

Ko>JW&ς κα! Χατζησωτηρίοu,
τiς

ΣΎuιλιαvοΟ,

Ν7και; Θεμιστός,

καi

καi

κατόπι σf:.

,,α

άπορριφθέντα

ποu έχρησιμοποιοίίντο ΎΙά
ΠοV

χu

ά!fιpχοΙΠαν κατa προοέγγι

ση τiς 500 χιλιάδες, έτσι η όλη παραγω
γη ξι:πεpνοίlσε τά 4 έικατοiμ,μuριa λεμόνια
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τfιv

καΙ

δ.λλti1'J

μετόχων. Ό

ii.-

λεγχος έyένετο ,μf.σο τoiJ Τμή.ματος ΣΙΜ:·ιr

ποιοΟσαν

παραγωγή )(Ιιμοο,

γατισμοΟ.

Την πρώ:την Έπιτρσπi)

Κvθpέο: ιαrrαι::πι:εοο

στό: σπ+ηα τοο.ις λεμc:wάδες γ1ό:

τf] δι

Πέραν enrό τήν πα-

crποτέλεσαν
δροι;,

θης

oi

Πρόε-

Ει)yέvιος Άνδρ(νν:.κ;;ς

Νικολάου

Γιάγκοι;,

Γpaμιμαη;:ός,

Μιχάλης

Στu,/υαvοΟ,

Σvνδέσμοu

·roO

Κ.Ι<.
Ταμίας,

Κλε&ν

Ά•τώvης

Χ''

Κορέλλης κα!

Μέλη.

Όταν
προσωπεία

μετέδαο.vι:

ο·το

Βαpc;)Ο'ι καi πλησίαζε δλους τοος έ:ξο:yωγε'iς
έμΊCόροvς καi ζητοΟσε τι1ροι::rψι:ιpες γιΟ: η]ν

πολοyιζ6μ·εvη

τήv έποχrι'j ο! έξαγωγεlς έσπεριδοειδίi:ιν
μ tlζρ&τερη

κλ 1-

Βαρώσι i'i'τα'J σ! κ ..κ.

){' ~

ι±πό τή

&-

ποσότητα τijς έι<κοπfις. Λι'rηΊ
στο

ΚοV'Νδ:ς,

Σι..ηηpί·(ΗJ,

Γιό."ινης

.t<:<xi

Π.

'; {vάvvou. ~Η πpοσφ.ορ.~ π1Ο σ-ι.JVt)θιαiμέv-α ~.('(
τα-ι.ι.;ρείτο στον κ.. Κοοvνά.ν -~·ι,ατi αύτος διt ..

βετι: τσUς "ΙΥ!·Ο· εύνοϊκι11.'ις δρσιις γιΟ: τοί:ις πα
ραγωγοίις.

Ι>λεταξι) έμn·όpου καΙ

ό:ντιΠjΥJσω

πεiας uπεγράφετο τό οχεηκr) σνμeiόλαιο κο:!
η

άν"'!Ιwpοσωπι:ία

ση

έτη':στρεφε

η1ν πr;ό:ξη παJ

θ6ριο·rος
6λεφι3εί.

όρος
μ~:

μcf:

πέ.τuχs.

!κ<:·ι:•ιΛοπο;η

""Ειιας αι<α··

δί!:.ν μπσρ.;-:>Οσε..

vC: πρυ·

ό:κρί6εια i'jταv η

ποσότης. Πολλ!:ς φορi.ς ξεπφvοiJ.Jι:: τ'1ν

τητα

εΤχε περιληφθεΊ ;;π:{, σv·μ6·6λαιο καΙ

Εφθcη..ι!::
ποu

γ1ν6-

μ-έ.:χρι

πο'1·~, δ κ,

τό δ~'mλ.ι,):;:ηδ ·της.

ήτσιv δf:t' καισδέχβηκε

11'μ~rόρσuς,

5c;.rc &r.·b

τ<)uι; μι;σ!τες

σ{:mοvς ιών l;!j.ΙηόpωΝ).

Μετa

σ' αύrciίι;

η'!ν

·ηΊν

πcφό:['οση

τijς

ποο·6-τφας

τi\ς

τiμfι

'τfα) πεpιλ.άμδανε

τΟ σχε··

ηι-:ο σιιiμ:βόλωο. Το ποσό 1ι·αρελα.μδάνετο ι'ι~

'ΑvτrJνης

Γιάγι.:οu.

Ρα-.ι τήν άρχικl'ι σκέψη το

Αότοi

σuνέλσ>

1965 νό: ίδρ(ισοvv

·ιiιν

ΠΟ τόΙΙ Γραμματέα τοο Σννδέσ·μοv, Άπ' αό-

1'0

ξμεvε

στο

προμή.$εια

ywyC:N ΚvΘ;pέο:ς (Σ.Ε.Λ.ιΚ.), μΕ: σκοπο

τmμεiο

1·--·1 V:z

τοΟ

Σvνδέσμοu

σελίνι yιa κάθε

τfις παρ·!ιδοσης. 'ΑφαφοΟv,-αν ό><όlμη

τών λιψο-

νιών τοvς O"TQUς

.μεταφορaς \)Χ:'Ι)l'<iκπι.:κ;,

σa:v

χιλιάδα
ίtξοδα

b<φοpτώαεωι; κα1 το

ιmόλοιπο διενέJμι:ΎΟ άlfάμεσα ατοi)ς διι<αιοό

κάθε d'βι«ίο: καi

χους 1\'αραγωyοος ι!rvάλογα

άcffo τό: προϊόντό: τοuς οί με
σ'rτες κατό: τφι21το λόγο καJ ο! ίfμποροι κα-

στΟ: πλαί

καi τον πpii:ιτο τοο

πu.ρήνα όιπσ<έ.λεσαν μονόλιρες

μ·ετοχiς

μf:

m:xtό t300 καΙ μέ το πέρασ<μο: τού χ;ρόΥQv

την

λεμονιων η ποι:nι:Ψ:αλιWν, ποο παρό:δωσε στο
Σύvδε<Jμο.
Ή

v-έ:σα
σΊα τού

ό.τrοpρ;ψει

f.Ι<ι<οπiΊς ή πληρt..:;;μfι έγί•,J:ετο σf: τσιi:κ σύμφω
να μ€ τ?μι

yέν~ος

σθεi έτσι

τc~Λο~ς

περό:p;θμη τrοσ6τητα τσΟ ιnη.ι5αλαiοu.

το ίm·εριο;.έρΟΟς

><:αi

9 ,Ε.-..:

Κονννδς σάν μr;.yαλέ~μ1Ύ'(>ρ~ς 1'nJV

συλλογική

αότη

δι&eεση

τών έσπφι

δοειδών, f:Ι<τος ΠοU Κσ:τω<pσ:τοιJσε

'1"0

ι!πεpοο

)\ικο κέρδος, πα'ι Προσ'Πορiζοντο μεσϊτες καΙ
fμποροι, π,ρΟς όφελος τών παραγωγών, σ1'οί~
χιζε κα1

πιο φθηr.ιό: ή πα;ραλ<tδή,

μεταφορά,
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τη-τες. Ή σuλλογιι<ή αίπή διάθεση στιΊ μεΎα

φόpτuχrη κα\ έ~φόρτωση.

'Ο Σό>ιδεσμος έκτος &!το τη διά8εση η1ι;
προμή.θεuε όι<όμη στοuς

παρα-·

.φvτ<)ψάρμω<t'Χ σε τψil κόστους

σuμδcόλευε a:Vτouς στη

I<O:t

τοuς καΙ στο

·τρόπο ψεκασμοί). 'Αγόρασε όι<όμη δικό του
κ<•i τον διέθετε στοιις ;rαρσyω

γοος 0:11'1'1 χαμηλοο

γιa κάθε ψε

λ&rερη δυνcηfι κλίμαιc:α έξασφάλιζε τiι;;

πιο

Καλές τ11μές, γιατt ό:m:ψεVyO'\ITO 0)(! μό110 τa

κέ•ρδη τC:ιν έμτrόpωv, άλλΟι ~<:α! περιττά fξο&ι
σε 6άρος τώ>; παρσyωγίJ:Άι.

·Εvας τέτοιος Όpγαvισμός, ποο
νει, διέθ-ετε δικά ;οο

γί-

αιiτοe<ίvητα, εΤχε fμμι

σθοuc; tpγάτες σε σuνερyι:ία έκκοπfjς, τrο:ρα

κασμό. Σv:μ6οvλευε άκόiμη ;ό τύιπο λι1Ι'ό:σ!μα

λα5ijς κα1 μεταφοράς τi;w πρc'iόντων του.

τος γιό. .κά& t'Π'οχή, τηv 'Ποσότητα ΠΟΟ eα
χpηqψ<ιποιήσει γιa κάθε δέ\.'δρο καi τό τρό

ταξε σΟ:ν 01<01!0

'1'1'00 θά: ·rό. τrροσφbpει γιΟ:

'11'0

καΙ

va

έχει &μεσα

ό:ποτελέσματα.

Τό

ΣΕΛΕΚ .με τέτοιες δραστηριότητες

( ΣEJhK) διαλίιΘηκε

καΙ ποοαεχ<~pησε στfι Σvνφyατική Έϊσιpεία

·
';Ε-παρχίας Κvρηνείας
( :ΗΞΛΕΚ) •μt ι<ένϊρο η'ι Λάπη&. Μετa τήν
ξ::κkαι3'ό:ρισ·η ολοι oi ιμέ.τοχοι πήραν τfιν άξία

δών καΙ vά έπεκτεi-νει η) &ρό:ση σ' όλες τiς
χώρες

έξαγιυγijς

&φελος

τW..

τφοϊόντωv

της, π.ρΟς

τώv λφονcmαραγ<.)γών καΙ π-ρός τό

yενικώτφο σuμφέρc τi\ς ο!ικονομiαι; τής Κύ
πρου

μας.

Δuσ-rvχ&ις ~ Τοi.ίpκιι<·η ε~σ6ολή καi ό άτο

;ιi:Jv με•οχών 'fouι; «αi τό κέpδος, ποu πραy

πισμος άνίΊ<σψΕ τί'j;v δραστηριότητα τού

.uοr·rοποιnιη: κάθε

γάλου αύταΙ Όργσvισμοί'ι καΙ τa

σ' δλη τfι-ν πι:ρiοδο

Κάeε λεμοvcmαραγωγος Κuθρέας μτrορο(ί...

v' όγορό\:Jει τιi>pα
ΙΕ/\iΞλ καi

va γίνι::ι

μσνόλιρες άπ6

μiλος τi'ις ·μιάς ιι:αl

Σίι-Υ'<Seσμος Κυθρέαι:; έvοποιήθψ:ε μi:
Σv·,ιδεσμο τijς '.Επαρχίας

της

.σιη

τον

Κεpuνειας.

τi.::ιιι

Σ>ΕΛιΕΚ

με

δολα σχέδιά του καί ή έξσyωγiΊ σή.μφα τiJw

τής ζωijς τw Σvνδέσ>μοu.

σε

τfις

καΙ

Kίmpov

πάλι ατό: χέρια τίJ:Άι

μεοτrών,

καi

μας

παpέμεο.vε

έμτrόpωv καΙ τών

το χειρότε-ρο διέρχεΎο:Ι

μεγάλη κρίση, γιατ1 0)(1

μ•ό:

μόνο tξάγονται σε

tξι:vτ.ελισrικf.ι;; τψές, άλλά Ι<tνδuvεόοvv vi:ιt μεi

Κuθρεω-ri.::ν

για'τi ό Σ(;νδεσ-μος αί.ιτός

ciφιθμοwε ζ~ηv πολλiiιν χρόνων άπο ·riΊν έ--

νοuv άδ•άtlε:rα σέ

στΙς

brox'i\ μάλιστα, δ-πως ίf...

χε• άναφερ&Ί 1τpοηγοvμέvως ·ιτοi:ι ή
τοιις

αύξάνει

άπο χρόνο σι!: χρόνο.

κ ατa το έτος

ή τ&rε

1 90 J ---2

Κvδi:pνηση μέσα στο yεvικώτεpο πλα(ιηο ά
ypοηκijς πολιηκfις γι& νό: Μαρρ(ιvι:ι

Va

είικολWΕΙ τοVς

Ι<Uπpον εΤχαν έξαφεη<ια1

προτίμηση,

σε

fδptι"

άρχι..:ό: τά οωt>,...•r>1JΙ1ηοι:α

·1f(J:ρ:' 5λ-Q ποi:ι τi'\c; l:αuνα'γωνίζοντο τό: ;rροϊόν

τ1ς

rα η\ς Ί·ταλ!ας και Ίσπανiας πσ!ι ijταv ΠΙΟ

στ-tlν ΠεδοΟJλά ι<:αi

κονη:Χ σ-riς Εόpωn·αϊκi:ς ά'yopi:ς τών ~σπεpι

πόλεις

της

Κ(nrρσ,;

κο:!

'Η Σ.Ε/'JΕΚ μέ τέτοια ψήμη f.και;.ηιε άπ' ει)...

ΈδC:ι είδικοi γεωπόνοι

καλλιερyοοοαv

μt

ρων δέ>)δρων, •μι!: -πρώτη Θέση τΟ: έσπεριδοει·

χωpiς τi'jν παpέμ6·ασ11 τCJν

ΕΤχε δημιουργήσει άριι:ετa κεφά
λαια καΙ
μόνο

έπι'mρόσθεrα

KovτέfJ:.

τέχνη καΙ έτrψέλεια νέες -ποιι<ιλfι:ς καpτrοφ&.

&>ειδων.

χι

κα!

tjX.Ι"''ε('0'00\1 /)..

σο μτι,·.>ρcw πιο

εfσαyωyί\ς

τfις

f-

v' ά)~α;,\ιάσει δλες τΙς το
;ηκες όργανώσεις καΙ va y!νει .fνας Παγικ(.>·
πριος 'Οργανισμός Έ·ξιry~γίjς ''Εσπεριδοει

1970 ή ΣuνεpγαηκιΊ ΊΕταιρεία λεμο
Κuθρέας

Ή

τriστωση στΙς έξαγωγf.:ς της δάπο τJς

έiμποpικi:ς Τρό:111εζες

τής

ΚVπ·ρον, άλλό. καi άπό τίς Τράπεζες τijς Είι-·
ρώπης. Διεπρι.η1μστεύετο όm'' είιθεlας μi: έ..:αi

hμπόροuς τοίί έξωτερικοΟ

ποο

μεθόδοος καλλιερ
γεiας, μ' F.·vα καΙ μοναδιi<:ο σκοπό

va κεντpi·

σοον η1v άγό:πη τrρός τa δένδρα γιά φύrεvση

καi

τi]ι;

Ι<αλλ:έ.ργειό:ι;

τοuι;.

Oi yεωpyoJ παρακολοvθοΟσαv ό:πό κοντa τον
τρότrο τijς καλλιέργειας κα1 μ•Ε τον τrιό τrρα
κτικο τρόπο μυοwτο στ&

-vw

σοοτήιματα

καταχωροiίσαν π.ρατφορΕς ατό Σmεσμο καi

b<λεκτ&ιν ποικιλιωv ποu

έστέΜ.οντο άτr' ει:&ίας οΙ διαθέσιμες τrοσό-

εΤχαv προτί·μηση στίι; ξένες ά:yορές.

τα

προϊόvτα τοuς
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i10
Το

Τμijιμα με συνεργασία

το

1914 σε διάφορο: χωριό: σχολικοi:ις κfι"ΠΌιις,
wα'.ι δ άριθμ6ς τοιιι;; ήταν 23 μi: αύξηση τον

χρεωκοπία έξαιτί•ας

1919 όpγανούται ά:τrο το Γεωργικό

τής ά&λιας οiκονομικής

θέσεως τrou περιήλθαν.

Σ' αότη η1ν δύ<:rκο

λη θέση, ποο 6ρίσκοντ<χν οΙ γεωpγοJ τi\ς Κό
-προu,

των κάθε χρόνο.
Τό

Ο! γεωρyοJ -ιrφιέτrεσαν σε ά'Πόy..ιωση καΙ

το&

τrrrε 'Εκτrαι&ιrτικοϋ Σvμδοuλίοο Ιδρύει

δ κ. Α. Πανάρετος -ποο σκέφθη

κε πc~ς κάτι Ιfπ.ρετrε vά κάμει γιΟ: η1;y 'Επαρ

Τμ.fjμα μt σvμ1τpαξη Γ po:φεiou Παιδείας καΙ

χίαν 'Αιμμοχώστου στήν δποίαν ίrπηρετοΟσε

Δασcνομείοιι ή ;~;Ήμ€.ρα τοο Δένδpοu:t, θεσμος

dmo :χ:ρόνια σά:ιι 'Επαρχιακοί; Γεωργικος Λει

έξ.ακολςιu.θεί. VQ ίσχίιει μέJα)Ι σήμερα καJ

"1'!00

vά γιορτάζεται

σ' όλες τος 'Πόλεις

τό:

I((Xl

τοιιρyός καΙ δ δ"Ποiος ποJ...λό: έι<αμε γιa τήν

vάπ"!1Jξη τής

χωριό: τfΊς Kύrrpou.

ΣκέφθηΚε δη tπ.ρεπε

τά
κi'Ίς

αίιτa τfιι; Άγyλι-

Κuδtι:rιησης σvνi-rt:Ι\ΚXV

να έπε:κη.:ι&Ί ή

τόσο τ&w δασικών

t>ρων,

δέν

<Καi CJ\ων των καρποφόρω.r μi: πρω-

000

θiση η)ν κW,λιέ.ργεια τών έσwεριδο

&ιδ&:w.

"i+rσv

σ&'J;:ττfι ·ιτρaπαyάνδα

για η1ν

τικtς

&-

σ' όλη την Κιίπρο.

σvγκεντρώσεις,

γι::>ρτtς καi

γ!νουv πανσγ.ρο

va

γνή·σιες

''Εκθέσεις ι:rr1ς όποΙες δ γεωρ

y.ός yi}. δώσει τό ΠΟ:pόν TOV yιά

va

ΤΟνισθεί'

~ :μεγάλη πριχ;φοι--.ό: τοο γεωργοϋ σ' δλες τ1ς

ι'iλλες τάξεις ~o:J να ζητήσεΙ
συμπαράσταση άπό τ!ς

σεδασιμο καJ

μ:ii yεωρyιι<iς

τά

έξάπλωση τού τrpο.<σίνοu, ποu τόσο άρχισε να

ξιεις. WEroι θ' uντλοοοε αΙσιοδοξία κα! {!'.}-

διαδίδεται πα:ντοίί,

τοπεποiθηση γιΟ:

ση στσUς

είχε άμεση έπίδρα

δημοηκijς καi ,μέση<; έκ"Παί-

Mt
τόσο στοuς σχο-

μεν τa δασικa

δωρι:ι.\:ν άπ{, δt τα κα.ρτrοφόρα σi: μιό: πολι)
τιμι'ί, yιατi

μοναδικός

στόχος ήταν

yεννηθι;'i στ?::rν κcl!ένα ή άγάπη στά δέv··

vi't

δρα καΙ νΟ:

πιό καλων r)με

τrρωτΟ'δοολiα τοο κ. Α.

ώρ-

γ~ε ση'!ν 'Αμμόχωστο γιΟι πρώτη ΦΟ
ρό: ή ΓιορηΊ τοο Ποpτ01<αλιοϋ

στα φυτώρια.

000

δtνδpόλλια ά:τrο

άναμοvή

p&ν γιό: τη γεωpγικi'ι τάξη.

τοο

Δή;μσ.ι

'Αιμμο)(ώστw,

σίιμπ.ραξη

πpοοδεuηκων έ.μ

'Πόρωv καi

ό

λων τών Σωμση::iων τflς πόλεrJ;)ς καi

5.\ω>ι

τι7Ν σχολείων Έλ/Ι!JνικC:w Ι<α1 Τ<ΚJρ~<ικων.

δ ζijλοι:; κι t.νθσυσια

'Η

yιορτf}

πpοσε!λΙΚvσε !i<6σμο άπι.'ι

ηΊv

άλλα και σ' ολrι η1ν γύρω τιεpιοχή.

Λάρ'Jακα καi σ·rΊμεiωσε έξο:φετιΙΚi'ιν έπΙτuχία.

Τό fπ>ι;

1931 f\ταν γιΟ: το τ6τισ μας ιι:α!

εΙδικά y:α

γεωργία το ΠΙΟ δεινό,

δvο σupδάντα εΤ~ γίνει
χεφόπpο

γιΟ:

"!OV

τη

ζωη

γιο:;\

10

fvα

καΙ τι]v

tπαpχiα καΙ τ!ς πόλεις

όλη

-crμος Υ!ά έni:κrα.:;η, όχι μονι.Χχα στa χωριό:

Ή

τής yιοpτής ~τα'>' κάπου

'το π.pwτο ή··rσv τα «'·Οκτωβριανά~·

ποu

f:30

Ή yιορτη

πραγματιi<ό:

τοίις στ6χοος

της.

Ό

δλότελα

yιοpτaσ.μος σuνέτει ..

va

ό κόσμος ηΊν crξiαv -ιών ~αρ"Πίi>ν ΤΌU,

va φροv

δtv ;!,μπίΎrτει στciις σι<οτrσ.Jι; τίjς μελέτης μας

τiσ·ει για ηiv επέκτασή

να

θεϊ περισσότερο yιa δλα τa δένδρα.

Το

ήταν ή yι:νική καΙ παρατετα--

·rou

καi νά ένδιαφερ

Ή Γιορτi\ τoil Πορτοκαλιοο συνετέλεσε

vi't

αποτέλεσμα

άvτιλη.φθεΊ δ κ6σμος τiΊν μεγάλη hι<η.,.,.,.,.,,;,

των <rιΊηpr.7Ν καi τήν ελλειψη

άξίαν 1'00 καi YE'IIKa όλων των καρπών των

,μένη ά\Ιι]μ6ρία,

τ.ήν

καi

καλύφθηκε ά:τr·ο έθελσντι~~:f:ς σvνεισφορές.

νε νά C.μνη6f3 τό δένδρο

σ!t<eνι::ψ.\α τών κατοίκ!iΥΙΙ.

Λεuκωr.sία καi

ποο

σav

δ:xvpou κα1 τροφών γι& τό: ζwα. Πέρασε δλο

έσπεριδοε:ι&ωv καi ν' αύξηθε1: ή έητrότrια κα

ffι ψΘινlrιrωρο

ταvάλωση ΊτοU ,μέ•χρι

καθδλοιι 6ροχi:ς

καJ ή

6poχf) έτrεσε στiς 22 τοο ίεvάρη το

ατά

1932.
rια την ι:Wτιμ.ετι:Υιηση τciw άν~ών

τ&ιν

κατοίt<ων σ! ψ<;,)'μ/ κα1 των ψων ποο φοφο[ι-
σr:rv

<bro

'fήν -ιrεlνα /!γιναν μεγάλες ι:!σαγω

y.Ες άλεόροο, cnταpιov,
ρov,

ιφιθαριο.;) κα1 όrxu

1'00

Πι:Υ;,ΤΟΙJ Παyκδσμιοv

Πολέμοο, ί\ταν άσήμαιιτη.

~pόvια τοv Πολέμου τrοο

Ιδίως

δέν έyίΥΟντο

έξαγωyξ:ς καi σιΝεχίστηκε κο:i στa κατοπιva
χ;ρόvιο:.

Ή ίδια γισpτή τοΟ πορτοι<σλιοο σuvεχί
στηκ.ε σηΊv

Άμ·μόχωστο στό: χρόνια

1937, 1938, 1939.

Μετa τό

1939

1936,
έξαιτί-
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ας τοΟ Πολξιμcv δέιΙΙ lγινε καί έπαναλήφθηκε

m 19·63 μετά τήv άvακήρvξιι τής •Αvεξcφτη

τη& θωρεϊ τζιαί χαίρεται

1t10U

Κάθε καρκιa τ' 615.pc;nr~.

cτίας τής Κόιτ,ροv.

.

Ή ~η hπιwχία miι ειχε ή γιορτfι τοΟ
vορτ('ΙΙ((Χ).ιοu ατqν •Αιμ!μόχωστο κiwraε το tν
ΚΥΡΙΑ:ΚΟΣ

διαφέρο καi iλλωv τrεριοχ&w καί ζήτηcταν νά
όργανωθοΟν τrαιρόμοιες γιορτές καί ατiιν τrε

Πα.ραθέτοuμε άJ<όιμη fνα άλλο ποίημα yιά

ριοχή τouc;.

'λνσ~ ατά χρόνια 1936-1945 ώρ
~αν· οΙ τrιό κάτω γιορτές καί Ι.kθέ

τiιν

αεις yει.φγικών "!ροίδντωv, ιcτηvοτροψικ&w καi

γ.ράμ:ματος).

άvτΟ<ειμiνων οlι<ιακijς χεφοτεχνίας: Στι) λά
τrη&, Κuβpξα, Μδρφοu καΙ Λεύκα. Σ τη Δε
ιΜιεια, .νλχvα, ΠεριcττερωνΟτrηyή, Λύα·η, λεv
κδνο~~<ο, Τρίιι:ωμο καi ΓιαλοΟcτα.

τrορτοκαλιά, τrοο

Καρνέρας άπό τη

άτrάyyειλε δ

Ξυλοφάγοv

Κ.

θ.

(6οσχδς.

ά

cΓιορτάατε, νά γιορτάσουμε,
κάμ1τ0ι, 6ovvά γιορτάlστε

Τζια! σείς τrετούμενα τrοuλιιΧ
χ'

ερκές μιτά .μας τrκιάστε,

'Όλες αότif; οΙ γιορτές καi bcθέαεις δέv
ε'ftxav JJWoν pεγάλη έτrιτvχία άπο άποφη σνy
ιι:έντρωσης κόα-μοο καί έκθθμάτων, άλλιΧ τrέ

στ' όιιομα τijς τrορτοκαλιάι:;

wχαv ιι:α( τον ακοτr6, τrο\ι δ άεί;μνηατος Πα

1f0v

νάpε'1'0t; ~ίωκε. ΟΙ άπελτrισ1μέvοι γεωpyοi

Τζιαi σοΟ τrλαδκιά •μοv θάλασσα

ttlστεψαν και -dιγάτrηcταv τrιό τrολU το έτrάγ
γελμά τouc; «ai άρχι<rαv vά διεκδιkοΟv
μέ

φώναξέ το ξωϊτικά,

.μιτά

μας κάμετε χορόν

γιορτfιv τζιαi τrαναΟριν,

τοος φτωχούς γιοφύριν.

μέ τ' άρμυριΧ νερά σοu,

άξιοπ{)iτrειιc:t τfι &έαη τrο\ι τrρέπει vά καταλά

τrέτο στα τζίίματά cτou;

δοvv όιvάμwα στΌ κοιvωvικο σύνολο. ΟΙ πο

τrέ'το τζιαi στα καράδκια σοu

λ?τες καi ή Κι.ι6έρνησιη άρχισαv ν' άποδίδοuν
'Ι'Ιτ:ριqσδτ~ σrwασία στο γεωργικο έπάγ
γελμα καi πiiρφι σο6αρά ίπr6ψ11 τrώς ι'Ιταv
γιά το αvμ.,ιρο δλωv δ γεωpyος νά τrροατα
τειιθεΤ ΥΙJΧ vά μq χρεωκσπή(τει καi καταστρα-

τζιαi στ' άγ.ρvmια 1tαιδκιά σοu,

μέ μάς vά παίξουν, νά χαροίίν
μιτά μας vά γιορτάσουν.

Μι-τά •μας τζια1 σοΟ ούρανi
01μίξετε τη χαρά σας
φορijστε τήν κο:λλίττερην

'

φε1.

Σ τίς γεωpγ~~<ές αuτές γιορτές &πως δ δη

μοσισyράφος_ κ, Γ. λέρ\ιης τiς εΤχε άποκαλέ
αει cΓιορτtς στη Δήμφρα> δ

άεί•μνηατος

τζ' όμορφη φορεσιά σας

τζι' έλάτε vά γιορτάσοίιμεν
τζιο:i •μεiς μέ τά Βαρώσ.ια

rtανάρετος σ,μί τrροσπάθειά τοu vά σvγκεv

γιά χάρην τής τrορτοι<αλιάς,

τρώσει λαογραφικο ύλικο τrροεκήρuττε δια

τrοι'ι γίνηkεν όιvτρόcτσ'ια

γωvιvμιό λαϊκών τrοιημάτωv έπi

yεωργικ&w

θεμάτων. Όcτα άπο τα τrοιήματα αότά έ6ρα6ε<ιονrο, άιταyytλονταv στη γιορτή.
~τΟt.tμξ δuΟ τέτοια

ποιήματα 'ΠοU

6ρ<:ιJδεVτηίιαν miι ύ.μνοΟν τη.., Πορτοκαλιά:

τζια1 μέραv νύκταν τrοτσ'ιλλά

τΟν κδσ.μον

111oU τη.., q.τώχειαν

i

τrοι'ι κάμνει τοι'ις καλοος καρτrοος
τοος τρισεuλοημέινους

r

τrοι'ι ατρέφοw τrοο τ<)θ' θάνατον
τούς ;μισσπεθοηφένοuς:. .

.Φ\π.,ε 'ΠΟρτοκαλιάν

&τον τζl' &ι fw,τropήιn:,

'Αvαφέρθηκε τrιο τrάνω τrώς ανάμεσα στΙς

:av tw.&τ4 ip<ovτ~~eό:

κωμσπόλεις 1!'ο\ι

1rάΥ(ι) vΠt γή vά ζijτε.

.

ir--

ΣτvλΙΑΝΟΥ,

'Ά-ι:να (γεωργός)

ώρymιώeηκαv

γεωpyικές

~εις τrφιλαιμ6άνeται καi fι Κuθρια .

Γιατf ~ σήμερα τό 'mρώτΟ το μα-'
ξούλιν,

.Πρα'yματιkά :μιά τέτοια

κωμότrολη

πλούσια καi τrοικίλη -yεωργ~~<i;

μέ

παραyωγή,

1f~l τά .tρτη τα πολλa τζιαi τrεθu

μt τΙς έτrτά ξεχωριστές bιορίες της

μοΟν το οδλοι.
Τζ' ά+ηστο τrο\ι τιΧ σίιμφερα,

κ~μιά εΤχε

καi τrάνω άπ' αUτές τη Δημστικfι Έπιτρσm)

tv "fl.:

μέ τον Πρόεδρό της,

6μ.ορκιa τοΟ τδτrοιt,

τrοίι

τη δική της Χωριrr~~<ή 'Αρχή

δέν ~ταν δυνατό vά
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IJon'N.,r,n.'?~l σε μΗ!t τέτΟΙΟ:

σε 1<0:1-

ρίνα στiς

wι;;ριορισμένει; καλλιέργειες εΤχαν wροηγη
θεi

σε

τέτοιες

&φιφ<.>μέvες

την

Σvμδούλιο Κu

fvα

Σ~!3ίδης,

Κοινοτάρχηι;

νίοιι σιτη·ρά,

Άχιλλέας Πέτσας, Κοιi\Μ,ΥΙ'άpχης Βώνης σι

ποu κατέβαλε

τη.ρά καΙ καλοκαιρινά λαχαvι~<:ά.

όzοi•γwφιτες ΊΤρ<ΚΙ11τάθειες γιΟ: τ&v

χαi

τήv Άγiα Μα

όvτα.

Πρ6tδρ6 τοο, άείμνιη(πον Άν

'!'ώvη Άτταλίδη, &α 5ιαι<εχρι•μένο !Ι"Πι.ιτ·""'''σ~~•n
ι<ι

'.Ανδρέας Ά6αμίlδης; άτrο

Κυριάκος κα: Άpτέ,μιος Λού«α άπό

Θεοτις ό:ι>έλΟJδ.ε. το Δf!'μΟ'Ι'ΙΙ<Ο

10v

τδ'ΙΙ εόπ.pι:πισμο τi\ς κατάφv-της

Ή

Κωμό

παρέμεινε άνοικτή yι&: δύο μέ-

ρες καΙ <η'J'μείωσε

πολης.

Κατόπι

σuσιdψι;ως πaίι

σt

fyινε στο

έικθειμάτωΙΙ.

ηκοl

0)(1

6χι ,μόνο τfjc; Κuβρέαc;, άλ

λα Ktxi τCΝ yειτΌVΙΚ&!v χωριών, άποφο:σίσθη-

άλλdι

ποι) 1'0\':ις

Οι:θεσ·η

τοο

1942.

Σm

πpστιιμήθηκε το ΠαρθεvαΜιχο!.•"•α·ι:- Κuθρέας, yιατl μ'!fο

Κόσ,μοι; τr&\1).ς

μόνο &πό τι'j·ΙΙ Κι•θρέα καi τa m:ρίχωρα,

ιι:ε να

e<αl κτrr.ιοτροφιt::J'ι

άpκε-rοi

Λεvκωσiα,

ν' &yοράσοον

Πέρα η1ς σιryκέντρωσιης κόσμοο, fι έκθεση

εΤχε εiιφyετιικό: άποτελέο1ματα
yιατί

ί)ταιι ·μιά

το γιι:ωρεύκαιρία

ά!Ξι<ηrτn<f'<rc<~π ,.η

πα) brάξια ·τι;ι(} Cρ.·

μόζει στο κοινωνικό

σύ-νολο.

Πijpε

'Αγίας

χωριά,

τοο,

ΠΟ!J

i'\ταv ή

Ι<αJ

2

όπάλληλοι

Γεωργίας ,μέ τΟν

61ι::ί.μv.ηστο

Im ιτι:χ:mi\
Τ,μήιματος

ά'πόφαο;η νό:

τοι:J

Στ!Ίv κρ:τι-

θό. EΠι:ti·P'I'1'.);'~

Θάρρος

&πο
τ-6

όλων τi:W άλλr..;ν έπαγγι;λμά-r.ωιw.
κα! άrro itYα ό.~Ιο

νό:

π<;φαlyωγή του κα! ;ιό: ζητήσει

παρι::tJΚείμενος χl'>ρος

η1ς

&πο τη

έικλa<τά rrροϊόvτα σε χα.μηλές η.μές.

εύ,pίί](ωι:~ει;: αι·ll:iC\Jm:ι:: τοο σχολεlοο μt το

&παρτίαθΓ~<ε

πολΊτες

η ει!καφία

ν.a!><tιuο·ι-r<:>ι.~ι&cϊ έκτος &πο τJς δuδ

'Αγίας Μαρίνας.

έ:πτrιιχfα η5σο

κόσμου, οοο καΙ σt π·:>οδciλn

μap~iO στήv όποία προοκλήθηκαv π·ροοδεv-·

τοu

'Αγία

Άyία Μαρίνα λάδι οκα1 οκτηvοτροψικa w·poi-

τi\ς όpγά-.ιωcrης τfίς

θρέας μ€

την

ρίνα σάλτσα (V1ομάτας;).

τi\ς Ύεωpyi.ας»!

y.!;w

'Α\..δρον!κοο όm'ό

Μαρίνα, αVγά κσ.i καλοκσ.ιριvά λαχανικά.

στιΊ

.rθεQ: Δήμητρα» τJi·ν πr::ιοσ-ι·άτιδα τciw yεωp-

,μαϋρες #.λιές.

Γι~ός

ρι:ιΥς .μάλιστα 1\:.σ.'.ι πιό μικρές ΙCΟιΙΙΙό'fητες καΙ

Πήpr τολ··

ό.'ΉΟ τa αρμοιJια

Κu6ιι:ρ'Jηηκa τ:μή.ματα Κ'.::ιi yι;vικa
προστασία καi

έπάγγελμά τοο καΙ κιι.pi<;..!ς -τήν <-<:,ιcυ;,.;c•η vέων
άyopci>ν γιά

'fi'OU

διάθεση τών π,n.::ιϊι~""'""" "1'00,

παρeμι;ιvαv

μέχρι

τoiJ

Β'

ΓΊαyκοι:;tμίw

Π&έμοο όιδιάθετα η τι·οολ•w.ιταν σt έξε!Υit~
λ;στικές 'η.μές,
'Πtιtότιrr::ι:ς κο:! μ.t t;τιiλΘ<τες
τQ:

'Π'j.Κ;)Τ1.J,

να

<Ποικιλίες.

άφάvταστα

woσa :Ε 3 το

f2

τ-0 Sι:ό~ρο.

καΙ

ε!

χα-

τΟ

τ~ •:;ο)ηχ έδ!δοvτο κο:1 γεωρ

καi φvλλάδια

χpεωi!ι:ο-

1'0U πά·ΡQΙΝ

Μια-

Σήμειχ.~ όλοι οΙ κi\ποι τώv tσ"'Πι:ι:;-ιδο:ειδ&ιι
της

καΙ δλοο τoii Bopεiov τμf)μα

τος τfiς Kύιrpou μαι:; 6ρίσι<οvτσ.:ι στΟ: ;οιέρια
~~:ίσ
'Επι

iδι-

τfJ:.w τοόρκων καΙ τούς
τοvς περιοι.ισία.

Κοπίασα~~~

γιΟ: νό: τούς

καΙ φθάσοw στ;\v ι!ι

vιώπ:ιρή τους ά'Πό&ση καi &pxoV'rαι ν0; τά δια

•λναψt·ρεται 1rως ό.νά1μεσα σ' mffl:i.ις πw
Gρα&:ιίτηικαv

Πιι:τράιι;ης Χ'

τrραγ.ματε(ι.::Νrαι ,με ξέvοvι; tμτόροος γιa vά
κι:φπ~w περι;()U!Ο'ία '11"00 δtv τwς

'

Λο!iι<σ. ό!ιrό τJ'ιν 'λy!σ. Μα-

Με

.ο

κάλυμμα

τοο

(ννήκει.

«οlκονο,μικοίl

ψ-
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'lrάpy1<0» wροσπαθοΟν να τrείσοvν bτίσημους
καΙ όΜ:"Ι'Ι'!σημοvς ξέ\IΟVς καi την Διε&vii Κοι
v.η γvώμ.η wως wροσwαθοϋμε σ:αν

Κuι6έρνη

διεuθνντής της

ΣιεφκΕτ Κοστέρ έγραφε:

«Στο 80_:_81 ~ήιχθηc<αv 450.000 χαρτό
νια έσπεριδοειδώv. Το

81-8·2 850.000

κι

ση καΙ ΊΞλληνισιμος τijς Κύπpοu νa 'Wtριορί

βώτια έσπεριδοειδών καΙ το brόμεvο ~ρόvο

σουμε την ο!κ:ονeιμία

θά αίιξηθοίίv κα'τά

κοινότηlτας καί νό:

τfις

Τουρικοκυwριακijς

φέροu.με την οiκονομικfι

έξαθλίωση των Τοίι,ι:κων τfjς

Κύπpοu κατα

δικάζοντάς τα.ις .με το τρό-πο

αότο σε λι

μοκτονία.

1.2%».

Μά αότ!] εΤναι σωστfι ληστρικfι bτιδρομfι

πάνω στiς '.ελληνοκvπριακές 'Πt.ριοuσίες, ποο
γίνεται, οχι μονάχα ό:ιrο τοιJς Τοίιpκοuς, 'ΠοU

ή 'Ιστορία τόυς άvάμεσα στΟ 'Πέρασμα τών

~Αν &έλοvν wραγματικό: νa έχοον την οi

Κ'Οvομικfι cΧνεση καi τΟ: έλατήριά τους

όρ

αΙώνων χαραικτηρίζει τ!)ν βαpδαρ&τητά τους

&λλό: καi άιπο

άντιπροσώπους

σο6αρών

πρόοlδο καi άvά'Wτυξη

Βρετταvικώv Ο'ίκ~ πw !Ι"Οuς χαpακτή:ριζε ώς

<Χς ελ&υν στΟ: δικά τους χωριά, στά σwίτια

τώρα ή vίλικρίνεια καΙ ή εύθίιτητα, ή έvτιιμό

μοϋνται άληθιvό: γιa

καΙ τiς wεριΟ!JΟtίες τους νa έrπιδο&W μέ ζf\

τητα καi ή δικαιοισύv.η. 'Εκτίθενται ο1 άvτι

λο καΙ οpεξη στfι δική τους wαραγωιyfι yιά

πρόσr.mοι των οίκων τοίιτωv στα ομιματα της

v' άιμειψ&ϋν oi κόποι τους ό:ιrο .:α γεννή

άνθρr.mότητας καi &μφιι6άλλοv,με κστα πόσο

ματα

'lroU

χθο καi

ea

παράγουν ,μέ το δικό τους .μό

μπ·οροίίv οΙ άvτιπρόσr.mοι

τώv οΊκων αότώv

Ιδρώτα. -·οχι να θέλοον νά σφετε

vά 'ναι γνήσιοι άιπόyονοι Β·pεττανών μέ τηιv

ρι.σθοw τΙς ξένες περιουσίες, περιουσίες ποο

πατ.ρο'Π'αράδοτη είιθύτητα κα1 δικαιοσίιονη. ά

δέν εΤναι δικές τους καi νά προβάλλουν &νιί

φοιJ θέλουν κα1 αότο1 δτrως οΙ Τούρκοι έταί

wαρκτο

«οιί<οvομικο

έμπάργκο:ι>

σάν

άνα

σταλτιι<ον wαράγοντα στfιν &vέλιξή τους.
'Ελεύθερο έμιτrόριο εΤναι έπιθuμιητο ό:ιr' δ

ροι τους, ·vά σψετε.ρισθαιν ιc:αi νά κερδοσt<ο

πήσοuν άιπο 'Προϊόντα ποο έvσwείδητα ξειί

ρσυν πως εΤναι, κλεψψιά. Κλέφτες λοιπον οΙ

λοuς μας, κανείς δέν φέρει ένσταση σ' αιί

~οίiρκοι,

τό. Μα αίιτο &ν σηιμαίνει

νά κλέ6ουν τΟ:

χοι

ξένα

μαν6ίια

ποιJ τα ποuλοCιιv καΙ κλεπταποδό

οΙ Βρεττανοί·, ποu τa ~οράζοw.

'Πως

Σuνν'ΙΙ'εύθu'ΙΙ'Ες στην ι'ύ.στΠι 'Προϊόvτων μας

6ρiσ1<ονται σή.μερα στ!]ν κατοχή τους, 'ΠΟu

cΤναι κα1 οΙ Βpεττανικες 'Αρχές, 'ΠΟU έπιτpέ

πεpιfiλθαν στά χέρια τους μέ την βία

πουν μια τέτοια εiσαγωγιη στη χώρα

προϊόlίτα καi ιμέ τΟν

καΙ

τηv aρπαγfι νά κερδοσι<οποΟν σέ βάρος τών
ν&μι·μων ίδιοκ'τητών τους.

Σ' αότ!] την έποχiι ή Τουρκοκυ-τφιακή έ

φημερί6α dν'ι1rι.pλίκ» δημοσίευσε: «'Αντι'Πρό
σωποι έμπόρων ι<αi ,μεταπωλητών έσττεριδο

ειδών ό:ιrο τη Β.pεττανία 6ρί<n<ονται σrrά κα

τους

μέ προϊόντα κλεψιμιά. Σew φίλη, σόμ:μαχος
καΙ έyγυή-τρια •χώρα τιlς Κύπρου πw εΤναι ή
'Αγγλία, έπρεπε ν' ό:τταγοpείιει .μέ
πολU
αόστηροιJς νάμους τήν είσαγωyfι 'Προϊόντων
Κίι'Π'.ρο.

ά1τΟ την κατεχόμενη
w

Av

έφαpμόζοvταν άπ' όλες τiς Κuι6εpνή

τεχόμενα ιμέ έξαγωγε'Ις σ.ότών τών 'Π'pοϊόv

σεις τών Χωρών οΙ 'Αρχές της 'Ιδιοκτησίας

τωv. Θα έ:πιθεωρήσουv έπίσης κή~οuς έσπε

κα1 τό ό:ιrαρα('Sίαστο τού οίκογεvειακοϋ

ριδοειδών,

σύλου, ώρισμένως οΙ Τούρκοι δεν Θα μ'Ποpοίί

σwκευαστήρια

κ,αl

έιργαfτά

σαν νά κρατη6οϋν στήν Κίι'Π'pο. Θ' ό:ιrοχω

σιω.

«Oi

ά

άvτιwρόσr.mοι 'Ποu ήλθαν στά κατε

χόμενα ϋσ>τιιρα άπΌ πpόσt<ληση
κcΚU'Π'ριακής 'Εταιρείας

τι'jς τοuρ

«NARIN»

&νήκουν

στοος yνωστwς Βpεττανικοuς ο'ίκους

ροι)σαν ό:ττ' αύτη σε 11\ΟλιJ λίγο )CΡόιιο άπο
τήν είΟ'βολιl καΙ
σίες τής

δλες

oi

ΊΕλληνικες περιου

Κ\Jθ.ρέας κα1 γεvικώτεpο τοίί

Βό

EUHODIX LMD BRIJISH ΗΟΜΕ STORES SAINS
BURΨS AND SAVE CENTRES. Αύτο1 θό: μεί
νουν στ!)v Κύπρο γιa 15 μέρες, έvώ άvαμε

ρειου
,μιιμουc;

Ιδιοκτήτες τους.

νltι-αν έπί'σης σίιvτομα vά φθό:σει στά κατε

ΣΗΜ.:

rις πληροφορίες γιa τfι .μελέτη πij

χδμενα δεύτερη όιμάδα, 'ΠοU

περιλαμ6άνει

~μήματος

vοίισαν καΙ πάλι

τής

Κύπ.ροv μας θα περ

στwς "ΊΕλληνες, τwς νό

.pα ά1το τwς κ.κ. 'Αντώνη Χ" Γιάγ

διwθuvτtς Ιξι ά:πΟ τiς ιμειyαλύτφες ι.'ιτrεραyο

κοv, Εύyένιον

ρές της βρεττανίας».

δpέαν 'Αδαμίδην άπό την 'Αγία Μα

Στήν

Ιιφη.μερίδα

Fruit Trade Journal ό

ρίνα

Κυθρέας.
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