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Η ΚΑλΛΙΕΡΓΕΙΑ TQN λΑΧΑΝΙΚQΝ ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

. Ή Κυθi;::ιέα μi: το πpονόμι·ο τού Κε.

ψαλο6ρίισοο εδειξε μεyάληv ά:yάττη καi [

&.)ΚΕ .μεγάλην έμφαση cττ:ι'ιν κΟϊλλιiριyεια 

λαχΟJIIΙ·κωv. ΝΟχι όμως δλων. Δl.v μποροV

σαv νc'r καλλιεργήσουν μcφοίιλια, σέλλιvα, 

κολοκάσι κλπ., ποu θέλοιη πότισμα κά

θΞ: 3--.:5 μέ,ρ:ς. Ή νομή, δηλαδη η έπανά:

ληψις τfjς Ιδιοκτησίας ένΟς vεροv ε.rvαι κά

θε 1 s.. μiJρες. 

ΜεριΙΙ<οl τa κατάφ.φναν καΙ ένοικία-

ζαν νερΟ στi:ς όκτω τσV δικού τοιχ; η άλ

Ν::!ζαv 2--3 ωρες ώσπ vό: μπο.pοw vα πο

τίζουν ατές όκτω μiJρες λαχανικό: πσU άν

τξi)(αΙΙ το καλοκαίρι, δπως οί τομάτες, τa 

λοv6:ά, ο! μπάμιες, τa κοuκκιά, τα κραμ

πιa κα.i i<ΙρΕJμ·μύSια, πατάτες κλπ. 

. ΟΙ πφισσότεροι . ε1χαν ζwycφια ιbro 

6όδια, το γαϊδοVρι τους, τa πpόβατα fι 

τές ιcατσίκες τοvς καΙ μπορούσαν νό: κο

ττρίσοvv τοUς λCii)(αvόιcrrτroιx; τους, • Οσοι 
δέv εΤχαv ά:yόραζαν άπτο γειτονι,κQ: χωριά. 

Τότε δέν i'jταν )'V<:.)στa τa λιπάσματα. την 

πρώτη θέση είχε το κόπρι των αfγοπροδά

τωιι η 6οδιωv. Τών άλόγων 6έ6αια πολU 

φτωχο άλλa δέν το πεpιφρονοϊισαν. ~ΑΝ δέν 

μποpοί'ισαν va κστφίσοιιv, εστrερναν ψuχαν

θij φvτa (όσα κά\.ουv θιιλάκι) και iδίως 

κουκκιά. Άκολουθοϊισαν την παροιμία «i\ 
κόπριζε η κούτσιηζε». Ε'Wαι σήμερα yνω

στο στοuς γεωτrόνους πως τa ψuχανθ.η φι

λοξενσVv ατές ρίζες τους ένα μίικ.ητα ποu 

τρέφεται άπ' αUτa άλλΟ: -rrληρώνει -n'ιv φι

λο~~ία άφήvοντας ττόλικο άζωτο. Γι' σύrο 

ο! έπι,μελεί'ς Κη'Π'ΟUροi δταν κόπριζαν ένα 

χν~ράφι το εσπ~pναν πρ(Jτα μΕ. κοοκκιa γιΟ: 

VCr δuvα'μώση, ΠιΟ πολιJ ι<αi TcX KOVKKιcX τ~ς 

πcφαγωyijς πολlι γλυκά. ·οταιv μάζευαν 

τa κουκκιa καλλι&ΡΎΟUσαv το χωράφι δuο 

ικαί τpεϊς φορές, Ό ττ:ρωτος κάματος λε

-γόταν «νιάμα,,, ό δείιτεpος «δίολο»... τρίc

Λο. 'Επειδή ή γij τής πφιοχf]ς εΤvαι cφ

γιλλώδης καΙ 6αρειa χ,ρειαζόrταιv πολλή 

'Π"pοσοχfι στι'ιν καλλιέΡΎειά της. Οίίτε πολU 

μαλακο yιατ; λάιτπωvε, ούτε ττολlι ξηρο 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

yιατi έ6γαζε μεγάλοv·ς βώλους. ~Επρεπε 

ν6: καμωθη στον 15 .ρ y ο του 

ΚαλJλιέργεια ΚΟ'ΌΚΚιών 

Ό σπόρος άδρΟς γιά va δώση δwα
τa φυτά. τα ττρώ'ίμα φvτεί>ονταv Ο'Υές άρ

ΧΕ<; η μ·έσα Όκτωδ'Ρίοu. Σvvαγων!ζονταv 

ποιος vι'χ πάpη στην άyop(r φρέσκα κ.οvκ

κιa ΠΌU ιΊταv άιφι6ά. Πρ1ν va χιρησ::μο

ποιαΝ χημικα λιττ:άσ,ματα έτρωγαν κα: τa 

παιδιa χω,ρ1ς vO: πάθουιv κuάμωση_ 

Ή κα\ΙQΥικι'J περίοδος φυτεύσεως ήταv 

τά uέσα Νοεμ6pίου. Τότε έδιναν άρικετό 

καpπο κ.α( δξ;ν κι~ΙJαV άπτο τ0v λύκο δ

πως τa πιρ:,.>ψα. Ό λύκος (όρο6άrγχη) εΤ .. 
vαι σcφ;.;ώδες έρvθρωπο φυτο, όπως τa 

ιττrαράγκια άλλa πολU πιό χονδρΟς καΙ 

ψηλός. ΕΤναι φυτ0 παράσιτο. Δέv μπορεί' ν6: 

ζήση μόνο του γιατl δεν Ε.χει χλωροψύλλη 

άλλΟ: δλαστά στες ρίζες τώ.ι κ.οvκκιών καi 

τρέφεται άπο τοv χι.ψό τοuς. τα κοuοcκι-1: 

έξαlf'ιλοvνται καi καpττο ,,α i:xouv δέ'ΙΙ' ,Q,,, 
τελειr:Wοuv, ξη,ραίvονται. 

Τώρα γιατi τa τφώιιμα νι'χ παθαivοvv 

άπο λύιω καi τa Οψι,μα όχι. Φαίνεται πως 

ό θεpμος καιρΟς ι:όνοεl τι'Jν δλάστηση 1'ou 

λύκου. 'Αλοίμανο στο χωράφι τrοίι εΤχε λύ

κο. Δi:ν μποροί'ισε va πολεμηβη yιατi Ο:ν 

τοv ΕS6γαζες εΤχε ΤΕς ρίζες του μπλεγμέw:c, 

στΕς ρίζες τijς κοvκκιδ:ς. 

Τα φρέσκα άλλa καJ τa ξηpa κι)U1',<:,Κιa 

τijς Κuθρέας έχαιραν καλής φήιμιης εic; τιlν 

ο:γοpάv. Μεγάλη πώλησις τών φρέσκων γι

νόταν τiΊv Σαρακοστη καi ίδίως τfιν 'Αγίαv 

'Ε6δcψά!δα. 01 πε,ρι01σότεροι τa τrωλοuσcw 

χλωρά. 'Όσο γιΟ: ξερΟ: πλημμύριζαν την 

άyοpι'χ, τa χωpιa τσV Μόρφου. 

τα ξηρa τρώγοvταν μΕ. τη φλούδα 

καί σκόιp5ο μi: ξύδι η χωpiς φλοί.ο5:t μέ 

λάχανα fι κολοκύθια. 'Όσο γιΟ: τa ψιvτpa 

πσU έ'.&γαζιε τa ό:ρ6άλι (κόσκινο μέ μεγά

λες τρύτrες) σύra γίνονταν κcrοιφιστα UE 
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άλόiριμη cτrov φοtιρνο καi σερδίροvταν yι:'r 

μ<:ζ,Ε στο καvιάκ 

Ή Κuθρέα είχε τό μονοπώλιο τώv κραμ-

πιw στc'χ παλιό: χρόνια. Ή καλλιέργεια 

cnnή όμως ξαπλώeη;κε σιyc'χ - σι•ya έκεϊ 

ποο εΤχε νερό, στi:ς Πιτσιλ:€ς καΙ τηρΟ πάv

τwι στ:i'ιv Χλώpακα της Πάφου_ 

ΧαρΟ: σε κεlvov τΟν κηπουρό ΠΟΟ εΤ

χιε. κοuτσιεριΊ yιό: νό: φιιτέψη ιφαμπιά. Ή 

έππυχία ί'jταv έξησψαιλισμένη. Βέ6αια yιa 

-,ην bηυχία παiζοον .ρόλο καΙ άλλοι ΠQiρά

yοντες: το νερό, δ σπόρος, η πεpιπσίηση 

γενι-κά. 

Ό κα:λός κηmιοv.ρΟς άπο τιΊv σοδειc'χ 

riΊς πε,ρασμέΙΙης χρο:νι&ς δι•άλεyε τ<'χ ΙGCΧλύ

-τφα ιφαμπιά, Θκο6ε τc'χ φύλλα τσv;; καΙ τ:Χ 

σταίιρωιw: έπi τότrου, yιό: vά πάpη κσ;λό 

σπόρο. Και άv δΕ:ν εΤχε ό ϊδιος ζητοϋσε ~ 

όγόραζιε: 2-- -3 καλ<'χ κ.ρα:μπιΟ: tbro ένα γεί

τΟΝα, -τc'χ ξφίζωvε καΙ τ<'χ φύτευε στι'Jv αό

λή τοο yιά ro τοί) δώσοvν καλΟ σπόρο, 

μαφιά άπο καΝουπίδη η άλλα μη καλα 

ά:νθ1σμέvα ιφ01μιπιa yιcrτ1 δ σπόρος δ€v yι

vόταιι καλός (μιrl'ολιαζότcψ άπο την μέ

λιο•σαv). Κατa τά .μέσα Ίοvνίοv---'Ιοvλίοu 

iΞσπεpvαιν το σπόρο σε κι::ι:λ<'χ περιποιημέvα: 

λασότlιια κοντα σε νερό yιά νό: ποτίζωνται 

τακτικά. ΣΕ: 6---8 έ6δομάδες το λασάJνι 'IΕ

yάλ(.;ι.ιε. 

τα τl'pώι·μα φυτεύονταν yί;ρω στa ,€. 
λη "Ιοvλίοο η ~ι:«άς Αύyοίιστοv. ~Επρεπε 

το χωράφι ν0: καλλιφyηθi] καλό: καΙ νά ,Ύ

νοιχτοίlν αόλακ;€ς μξ το ξuλάλετρο. Το κάθε 

φvro &πεΊχε ό:'τrο το άλλο ~να ώς έvά.μιση 

τrόδι. Έ.δω 6οη6οuσ:ι:rv και τά παιδιά'. 

Έppιχ•vαν φυr6 στΟι, έpyάτη πσV φύτειιιε 

d-ivσiyοΙΠας λάκiκο μΕ: ηiv ;σάπτrαν. Πρσ

χωpοi}σε το φίiτεvμα καi ά:κολοuθοϋσε. το 

πότιο•μα, καi ό:μέσως &ύτφο πότισμα 

(ποκ,pυάνισμα) Το πότισμα κάθε όκτώ μέ

ρες τwλάχιοτο•ι. ΣτΕ:ς τ,ρεlς - τέσσερειι, 

έ6δοιμάδες yιν&ταv έλαφp(> crnάλισμα για 

vά 6γσW καi τα άy.ρια χόρτα (σαλάτ~ς. 

yλίrντpα). Ύστφα άπο άλλες τρεϊς €.6δο

μά15ες yιΥ&τα:ΙJ το δεύτερο 01<άλισμα ·ε, 
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τώρα έθελε yf:.pa χέρια, γιατί ή ράχ;η τής 

αuλακιaς έπρεπε μ.Ε: το ξινά;ρι vd: Πό;η ή 

μισiι'ι ά:τrο την μιa καΙ ή άλλη μισf) άπο 

ττlν άλληv αύλακιav γιΟ: ν0: παρ(ΙχωσtοίΝ 

τa φu·rά. Με το &ύτφο σκά.\ισμα ό:κολοu

θ::>wε Cχλμcrτώδη πρόοδος τ&ιv φuτω.,, Σιt 

τpεϊς 6δqμάδες τrεpίποv, ;(χ φvτά τuλίγοvν 

(κάvαιv κεφάλι). 

Πο\Jλιόνταν μΕ: τι'!ν όκά ή μt ,σ ε~α ά

vαλ6yως τf\ς έποχijς_ Πόσον ώρα'Ια καi ό

pε.<:τικιΊ ή ψ:λοκομ•μέvη σαλάτα άπο κ.ρο:μπi. 

ΆλλΟ: καΙ ή κ•ρο:μιπόσουrrα μΕ: λίγο κόκκ,

νο πιπέρι τΟν χειιμώνα τrόσο μaς ζέσταιvε. 

Εwαι 6ί~μα ποu δεν ξεχνιέται. Και τr&ις ν:Χ 

ξεχάσα.ιμε τf]ν <tμ•ούr·κρα., -τrοτ) ήταν τόσο 

όρεκηκή. Ήταν ol .rτrίκλες:» τω-ι κραμπι<i:Ι~. 

Γινόταv όmΌ &jημα μιικρ<'χ κραμπιά. Κό-

6ονταv τ<'χ μικρό: στρσγyιλά κ•ρα;μπιa στ."χ 

τέσ'σερα καΙ μισόβραζσv. Μεπά έμιιrαιιιιαv 

σε 6άζο σi ζα.~μ1 άπο π.ροζύμι καΙ σιrνάπ

πι κοπανισμένο. ΣΕ: 4-5 μέρες yιιν&rαv 

ι) ζύμωση ιοcτί σεp()ιρόταν μΕ: λάδι yιά 6-
ρεικ:τ ικ.ό. 

Τώρα πάιει πιά, χάθηκε αότι'\ ή καλ 

λιέpyεια γιατί ήταν πολU κ.οπιαστιΙGf) καί 

ώς πcχ:ραyωγιΊ καΙ ώς διάθεσις τού προtδv

τος. ΜΑλλωσ;ε ;ώρα κvριάρχηrσαv στf]v ά"

yop<'x τ<'χ έγγλέζι.κσ κ.ραΙμτηά "all the year 
round" τroU καλλιφyοίivται σε Ολα rcr 
τrερβόλια καΙ cπtς μι•κρtς π:ρασι~ς τής αιl

λί)ς. 

Ο! .cηποuρσi ,ης Κvθρέο;ς το χωράφι 

ποu είχαν κ1pαμτrιά «τfιν κραμτrερ:ι'ι:. τι'ιv 

προώριζαv γιΟ: τοματσφvτεία. ΚαλλιερyοJ... 

σατv -καλa καΙ &ν εΤχε βόλους τσίις έστm

ζαrι «·6ολοκοrιτσ0σαν:s. μΕ το ξινάρι. Στήv l.
πσχη itτrρεπε vά τρα6ηχβο0v αίιλακιές μέ 

ξυλάλετρο, τro.J ό:'τ!'Ε'1χαv δvο τnε.ρίποu uέ

τrρα. ΚαΙ έδω δ κηrrι·σu:pός mρεπε va δια

λ~ξη αtτrόρο άπο τfι·v περσινη wαραyωγη 

ό:τrο φu;ά -iτau Ε:καναv 1rολλη καΙ καλο σπό· 

ρο σε κατάλιακο μέρος, σuνήθως πίσω ό:

τrο χαλόσπιτα, σε λασάJνια κ.αλά κοποι-

0'}100. 'Ε~κεί τά φvτά μεγάλωναν κσ:1 στά: 

μi:σα "Απι:>ιλίοu 1\ άpχ:Ες Ma!ov ιcσ1 μπο-




