
Βαρώάια 26 Φεβρουαρίου 1^46
Σεβαστοί μου γονείς , V

*Εχω έπ*8ψιν μου τό τελυταΤο σας γράμμα καί είμαι
ε&χαρίστημένος γιατί δλοι Φας είστε καλά πράμα τό δποιον μέ τήν βοήθεια το" 
ϊψίΦτου όυμβαί νει κα' σέ μας.
*0 * αγ. ϊΤμος δ δποΤος ώς γνωστόν έπαόχεν από πλευρίτιδα καί ήτο στό 
ίτρωμα τώρα καί καμιά σαρανταριά μέρες είναι επίσης καλά.
Αέν βγαίνει άκόμα έξω αλλά σηκώνεται καθημερινά καί εύρίόκται είς τό ότάιον 
της άναρρώόεως. βφθαΦε έπίόης χθές δ &γ. *Ανδρέας καί μας έφερε μαζί
μέ τά αλλά νέατοΰ χωρίου καί τά εύγεότα λουκάνικα της νέας έώοδείας τά δπο" 
έγεύθτμ;ν μέ εξαιρετικήν χαράν. ·

·. "Οπως άκρες μέσες μου ε’πε δ *Ανδρέ$ς δέν ειάθε μέ τό
κέφι 6ας γιά τό ζήτημα του νά ΦπβυδάΦω Γεωπόνος. <
Βέναια δέν είμαι είς πλήρη θέόΐν νά γνωρίζω τούς ακριβείς λόγους έάν όμως ν 
νομίζεται δτι. αύτή ή σπουδή είναι άταίριαΦτος γιά μένα σπεύδω νά διασκεδάσω 
τάς ύπονοίας σας τονίζοντας Φας πώς μερικά από τά καλύτερα παιδιά του ΣΚχΚΕ 
Βαρωσίοΰ μέ μακάρισαν δτ~ν τούς τό ανήγγειλα.
*0 κλάδος αυτός τής έπι ότήμης εϊναΐ^ένας άπδ τούς πλέον θετικούς καί υι ' ν 
νά γίνη κανείς γεοπύος(δχι βέβαια τής ώρας) πρέπε νά έχχεί μεγ'λας γνώσεις 
γενικών έπιστημών,δηλ. Φυσικής χημείας Βιολογίας Γεοντολογι αςΓεωλογί ας 
φιλοσοφίας Μηχανικής καί επί πλέον εφευρετικού πνεύματος.
Αέν πρέπει λοιπόν κατ’ούδένα λόγον νά ύποτιμάται τόν ΦπουδαΧον αυτόν 
κλάδον διά τόν δποΧον προσφέρονται σήμερον σοβαραί ύποτροφίαια τόσον άπό τ' 
Κυβάρνηΰιν δώον καί άπότήν HEK διότι σήμε ρον είς τήν Κύπρον δέν ύπάρχουν

U εϊναι είς θέόιν νά γνωρίζη τά συστατικά τωνη 
φδάώωυςάούχωαι&ύςεομέίμΐ άα^τπάαγ&π®άας.λαπήαέλθΰ ντάι πώέπην Η&ι&®ηεαθ’Βοθδ®φ< 
φυτών και τας ουσίας απο τας οποίας αποτελουντπΐ νά είναι δέ εις θυΦίν μέ 
σύντομον έξέτασιν νά διαπιστώνει τί είδους φυτά ποέπει νά Οπαρουν είς αυτό 
τό μέρος καί τί ε!ς έλεΧ^ο καί τά τοίαΰτα.
* Επίσης πρέπει νά μάθη νά καταλαμβαίνει μέ τήν επιστημονικήν χρηόιμοποίήσι> 
τής ραβδοσκοποίας εάν είς τήν δε"να.ι περιοχήν ύπά^χει νερόν κα ί είς ποία' 
ποίότητα . ’ΐΐρέπεί επίσης νά έχη γνώσεις μηχανικής διά νά διωρθώνει 
προχείρως βλάβας διαφόρων καλλιεργητικών μηχανών ώς τράκτο^ς άλωνιότιλών μι 
μηχανών καί τά λοιπά. Βέβαια μέ αύτ'α πού σας γράφω θίγω ελάχιστα μόνο 
πράγματα. ’Εκείνο πού θέλω νά σας πώ είναι πώς δ κλάδος αυτός διά^τόν 
όποιον ύπάρχει σκέψις νά σπουδάσω είναι από τούς σπουδαιότερους τής καθόλοι 
επιστήμης. *Ε&ν νδέ λάθεται ύπ’δψιν καί τό γεγονός δτι προορίζομαι
διά τό μεγάλο τσιφλίκι τών Κουκλιών πράγμα πού θά μου επιτρέψει νά θέσω 
ε!ς ενέργειαν δτι μάθω νομίζω δτι δέν πρέπει νά άμβΐβάλλεται καθόλου 
διά τό μέλλον μ-ου τό δποΤον προβλέπω χαί ύπ όσχομαι λαμπράν σταδιοδρομίαν.' 
τό μό^νον πρός τό παρόν έμπόδιον είναι ή έκρυθμος κατάσταΦις είς τήν ‘Ελλά
δα αλλά ελπίζομεν πώς μ^τά τδς έκλογάς τά πράιια^α Ησυχάσουν,
Προκείμένου νά σπουδάσω θά ή πρέπει νά φοιτήσω είς τή ν όπουδαιστέραν 
γεοπονική σχολήν τής ‘Ελλάδος είς τήη ιΰεσαλονίκην,

Κλείων, τάς., γβ^μμάς μου ότέλ'ω έκ μέρους δλων πρός δλους τού θερμοτέρους μ^ξ χχίρετίμοΟς. ατάπην καί 0e3a0iJ,0vJ Κυριάκος.
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