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ροίισφι va φυτwτοίίν σ-rο χωράφι. Για νό: 

μi) χαλάσοw οΙ ρίζες τοvς ποτιζόταν καλa 

το λασάνι. ΣτΙς αι.ί~ιtς το fvα φυτό α

πείχε 6:-πΌ το αΛλο δυο "Π'όδια πφίποv .• αί 
ση).ν μιό;ν όοcρη κα:ί οχι σΠιν .μέση. Στi)v 

c'i:λλην aιφη φύrιευι:w μπάμιες η λοιι6ιό: η 

ιiyyovpιές. 

Καi t:δώ το πρώτο σιώλισμα γινόταν 

έλαφρΟ γιΟ: να καταστραφοίίν τΟ: ό:'y,ρια 

χόρτσ. ME:ra 2--3 έδδομάδες μεγάλωναν 

τΟ: φvτά καi Επρετπ; va ~ΚΟLμησθοί:ιν> πα

ραχωθοϋv. Στi)ν άκρη κοvτΟ: σ-n1 ρίζα τοv 

ψυrοV σκαοόταv ,μ ,,ιςρΟς λάκκος γιΟ: va πα

ρτηιωστij το φυτό, vd: 6γάλη τrολλΣ:ς ρiζει; 

καΙ va δwαμώση γρήγορα καi va ρίξη άv
θΟ γιΟ: κα~ό. ΟΙ Κuθρε&rrες ΟΟν μποροv

σαιv vά 6yάλ0\Ν πρώιμες τομάτες δπως 

στά Κοκκινοχώρια γιατl το ψγιλλωδες 

χώμα τής Κυθρέας εΤvαι ψυ)(.ρό, &τrως το 

λέγOiJIII οΙ γεcJπόvο ι. 

Ή ώpίμανστη τοίί καρτrσV άρχιζε άι>

χaς 'I οvλίου πεpί'ΠΟU. ΠωλαJσαν καi γιeχ 

σαλάτα πι:iλi.ι νόστιμη. ΤΟν πεφιdσότε.pοv 

καρπΟ όμως τQ.v πωλοVσαν γιa σάλτσα 

~-π·άσ-rωι. Το φυτο τής τομάτας i:χιει f:vα 

φο&ρΟ έχθρ6, τQ.v περονόσπορο. 'Από το 

λασάνι άκόμα πρέπει ~-α σκονίζοαι μέ 

θε.ιό:φι UΙΙ<όνη κάθε 1 0--15 μέρες. n 10 άπο
τελεσματικο ψέκασμα ήταν το Uyρo θειάφι 

μf: άσδθστη, Τώρα τελευταίως μaς ήρθαν 

πσλλες ΠΌικιλίες τι>μάταις καΙ δή 'Αμερι

κάνικες. Τώρα ή νέα περιποίησις τijς το

μάτας, •ο στήλωμα καΙ το μοvοδέΡΎησμα 

οπωις γίνεται σ-ra θερμοκ:ήπια εWαι καλiΊ 

yιατi 'Π'λα'yιασ-τή δπως &φφόταν, σάπιζε 

δ κc:φπός. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
-----------··---------

ΙΙώς νιvόταν ή πcWτα 

Ό καpττΟς Επτρmπ: νό. ίιτrq:ιωριμάση. 

Πλενόταν καλό: καΙ κο6ό•αν έγκ.αpσίως σε 

χαρτζl i\ Ο<Χ'ρiλια ξιJλιιvα καΙ σκεπαζόταν 

καλΟ: yιατl μποροϋσε va τοuς mιτήσει "' 
μulγα. Η 4-5 μέρες ύφίστ<Wrο ζύμωση 

γιατΙ δ καιρός εΤναι ζεστΟς και μετa ηΊv 

~σαν σ-το τpi.J'Πl)'ro (παοούρι = κό

σκινο) μΕ πολu λε'Ι'ΠΕς ;,ρύττες. Τώρα δ χv

μός, χωρlς φλ>ΟC.5ες καΙ σπόρους, έμπαινε 

σΕ 6αμ6ακφa σακκ.ούλια καΙ lπτλωνόοαν 

σΕ καθα:;Χ.ι ξύλα γιa va ψέξη το 1rφισσο 
ζοuμί έ:.χ; οτοu μείνη ή m.ικνt', πάστα. 'Α

φοϊι άλcrτιζόταν καλa έμπαινε σΕ τεvεi<έδες 

η 6α.pέλια. Στa σπίτια 6έ6αια τη.., πάσ'ταν 

<iΊΥ φύλαγαν σf_ γ.ιJάλινες πότσες τf}ς άφρό

ζας. 

Τώ;χχ με τa θεpμοκ,ήπια έ.χομιε το· 

μό:τες καΙ ό;yyou~J('jχια δλfyyυρα τοΟ χ,ρό-

vου κα1 Ε:τσι vex μη χρειαζόμασ-τε τfι,ν 

σάλτσαν. ΉσVχασαν καΙ οΙ γιατ,ροi -rroU 
κάθε λίγο σuμδούλεvαν τοVς άρρώσ>τοuς 

•ων vex άποφεύyοvν τήv σάλτσα. 

Σοcχ η:.λειιταϊα χρόνια ο! Κuθρεώτεc; 

έγκατέλειψο:ν καi κραμπιa καΙ τομάτες 

γιατi εΤvαι πολi.J κοπιαστικες δοvλειΕς, άλ

λΟ: KOII λό:yω ;ftς έλcrrτώmεως τοο vεpοίι. 

ΆξιοΠΌιοCισαν τi'ιν yi) τοvς φvτείιονταc; έ

λαιόδενδρα καΙ λεμσllόδεvδρα. Π.ijγαν οΙ 

περισσότεροι σΠιν πόλη με τΟ: πο~ έ

παyγέ/.,μα•α καΙ πρΟ πάvτων σ-ra σι<:σ

λεία. τ α κτή:μα'τα γιΟ: πολλοuς €μ.ειvαν ώς 

60'1'J'3ητικο eίσόδημα κa:i πόρει:ryο, 

-'k

@ιa'ltfi'CLfίiι πotη(ll/ 

.ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

Άy~α Μαρίνα 
τζ' αι τζ' ,ρα 

που ποτζο~μί~εις 't1a μ(ι)Q'(ι 
φ€~μας π,[σω στην Ί'ζ'υi(!'Κrw 

~.a σού άψουμεν τζ'ιειρ:κιά. 

ΣΤ. ΠΕΤΑΣΒΣ 




