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Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΚΎ;θΡΕ~Σ
Ι. ΦΙΛΙΙDΙΙΔΗ
Σ τήν

Κvθρέα καi

τeχ τrφίχωρα

παλιό; χρόnιια Vτrij.pχε (φι«τη

λάγω τού yεροΟ καΙ τα/ ά1χόpοu. Ή
yωy.η

κρέατος

τοοιλό1χ.ι.σταν

Cwάγιιcες τοi) τόιτrοιι.
'Ι'Ι'fι,pχαν m>λλοi

alyoδoσlκoi

σ1-.Σ λιαιaκο6οίιινο1ρα καΙ
σως

νeχ

εΤχCΙΙΥ τρείς

τέσσερις

-ι_

χιλιάδες

αΤγες.·
κάτω

Κ~ εiοι;ε ιiρκιετοος

.

yεωριyοuς 'Π'οU καλλιφyοΟΟωι τή γη μέ βό

δια. Θα i)τCΙΙΥ πάiνω άιτό

200 ζwyάlρια σ'

δΙλιη τήν πφιαχή. τα μΙΙ<;ρό; τό; qαll\lαi\l καi
τa ποολοΟσα.ν γιa κρέας η yιά ζwyάρι. 'Α.
κόμη πολλοi

μiι

γεωpγοi. dγQραζσιν

αλlλες 11'εΙΡΙΟI)(ές .μιιφcΧ

δαμαλάκια καi

άιτό

τά

ι-εy~ yιa ιφέας έm:ιιδή διέΒε:ταιι χόp.
τα

..
Κυθρέαν

καi

Ιδίως

στό

Nto Χωι>ί.ο εΤχαv άρι<ετά κσrrάδια τηρό6ατα
κα1 έτσι ή περιαχιl εΤχε πόλικα κτφοτροφι..
κΟ: τηροίάντα: χ~μια, άnιαράδες, ι<ιρέας.
Σ τά τελεvταϊα χ,ρό\ιια ποU λιyόστεψα1ν
τΟ: Ίcοrιrά!δια, Όλες O!)(eδew οΙ ο/.καyέn.>ειες εΤ
ΧCΙΙΥ οίκά:ητες αtyες ποο

rομι;yα;ν τιό

γάλα

χαλ.λοUμιια κσ1

καί

3-5

yειτόιιισσες

Θκαναιν έιwιiλλάξ

τ!ι

0'\JIXIII<X

στό

~ωλεϊο.

Ι1ολλ.ές οlκσywειιες όlν6Jγιω.ιαJν χοίρους

ι·

λό1δες

καi

προώ&vοτ ώστε

ιtyε.

3--4

vα

Ιδ,ρUση . το

1'1ί1ς 'E.yyuς •~Wσtci:r

λίlς στήν ~., . . _ ~·*"'ό 200
ζωα.

'I'OU"._' ·94 .όιεά!Ιιr;

Κάιlε ~

..

γάλα τό ~!();. «Φ'ό.,; θ4pος ι

παφvε

.~

~

τ~

όJτrοστεv~ ~

~

_.

Wιιeιpι;

..Βrγλi(Ουο;

καΙ τοος ~;

·οτQμ.~ ~, τ~~·ιiρχισ~ .~
Sκτσrrίζονν. ',~ •.~ιq τΘΟ ζιf.,y~oli., ,ι<4βιε
~ &ιι.Μ.ιlt

νΕτσι στ~

y•«

8-:--10 ~ι;χ.

Κ~ .. ~ ·~

2.:-~

ζευγάρια fΙ6δ1α:; μ6ιιιcι.ι.

'Μλ& ~ . οΙ πο~ι.wιοτ~ ·άρι)(ίd<ιν
κα! αύrοl
iλιryocrτdιόtιv, ·δι(n.ι ' ftτo: ~
Υιστικό ~μα ~φ τοG δτι 11\ τρα.
.κτέΡ καλλιφ;(~ 8ληιι 1-τιί;ν ·y~~t ·ιtdt lkrι

w

·

δέv iιμιειιε' olhε ·χφrt,

oGn:

~rt

σVpnη για τα κσπάβια.

Σ τα χαμιηλά 6ρι} ή αfγα τέ9ιι<ε ύπό

"'ιθες, περιστέρια, Ο:λιλες κοuνέλια καi έτσι

δθν fτιpειχΟI\I' καJ

το

VΟσο ~ .. yφ~ς ~ς ό

τΟ., τ.ΡΟJ)(αΙVά τους.

• Ολες oi οlκοιyέlιειες πάλι εΤχαιv ορ.

μφιrκοi

Κ~ί&ης mό «Φι~.

κ. ΜCΘ<ης Χρiι::m:ιv §εικ~ ,μέ

m

Στ,ή.ν κάτω

&πό

ΝόκΝ ~'(ι~~ ~ δ μ.
'Αvτώιwις

καλύτε,ρο βουστάσιο

Σ τ-φ

1'\

Ρ ιζοκά;ρ:ττα'αaν.

εδοσκαν

στa ψηλα όρη.

f.ως

τές

Κυθρέαιι ίJ..

γιατl

κια ~ η Qιπό τ.i)ν 11Qφav·

'J1'10iPCX.

ξεnτε~ε

•lwω

Σ την

στa

κτηνοτροφια

ιc:at

μό!λιστα Wιφαζαnι ~ .για τά πα

στά Ι«ΙJί τα λσυκάiνιΙ<ΙCΧ στό σ'Π'ίτι. λfιyφ τών

διωγ~μΟ... 1((d Ιτσι ή ~Ια: καΙ .

. οΙ

5όδιια καi σέ OJfγ~a·· Wo~ .~.
σιχεδΌν tςει~ίοβη.
j

.~.

;"

·~c~

'4

, .'

•"

'C' 1":· ,

ιtι•h~

Mlwo ιnb'·~~ σιιrrτ.ο
εΤχαν ~~ ~'· διότι δρ4.

ια:ιιν ύπόγει<Χ''',kρ& ιι:ο\ ~ ~ -rm-

άλwρομvλων "το εϋκολaος ή Ίτρομή&ια πι.

φύλλι. Εfχσy καl τόιν Ι<.ά!μιπο μ! χ4πα κο:i

τψιωι..

σαιν6.

καi

κ:ριιθαιλείι,ρου.

ΜιιφΟ;

γοοροοuνά-

.

