
Χθες είχαμεν ακόμη μίαν δεδακτεκοτάτην εκδρομήν μαζί με τον 
σ. μας καθηγητήν της Βοτανεκής δεά συλλογήν φυτών, j/tol /

μαθαίνουμε τας επεστημονεκάς των ονομασίας καί εγώ τα εδώ ονόματα 
των που είναε αλήθευα πολύ περίεργα καί εν πολλούς δεαφορετεκά 
από τα δεκά μας. Εδώ που μένω, στες 40 Εκκλησεές, το σπίτε μου 
είναε κοντό στου κ. Οεκονομίδη του συμπατρεώτου μας καθηγητου της 
αμπελουργίας καε δενδροκομίας καε επεεδή έχεε μεκρόν κήπον στην 
αυλήν του/πολλές φορές με φωνάζεε καε τον βοηθώ, μου δείχνεε δε 
ωραεότατα πράματα. Επεδεώκω δε εδεαετέρως τούτο, γεατί έμπρακτα 
βλέπω την συνέχεεαν της καλλεέργεεας. Σήμερα το πρωί 
δηλητηρεάσαμε μαζί δεάφορα καταστρεπτεκά έντομα.

Εσημείωσα /co γράμμα σας της 30ής παρελθόντος τα σχετεκά με /ίΓ* 

τα εμβάσματα καε σας ευχαρεστώ γεα τες φροντίδες σας. Εν σχέσεε 
με το ζήτημα της δ. Καμβή, που σας έγραψα, φαίνεταε πως άλλαξαν 
γνώμη, όπως μούλεγε προχθές η εδώ αδελφή της.

Τώρα μπαενεε το ζήτημα πως, αν πρόκεεταε να ρθω στην Κύπρο 
το καλοκαίρε, πρέπεε να έχω δύο εμβάσματα, ένα τον Μάεο καε ένα 
τον Ιούνεο, ούτως ώστε να αντεμετωπεσω τα έξοδα επεστροφής, τα 
οποία συμφώνως του ψηφεσθέντος εσχάτως νόμου πρέπεε να 
καταβάλλονταε εες λίρας Αγγλίας από μας. Η αλήθεεα είναε πως θέλω 
να ρθω κάτω φέτος δεά τον λόγον ότε του χρόνου δεν θα μπορέσω, 
λόγω του ότε θα έχωμεν αναγκαστεκήν τρίμηνον εξάσκησεν στο 
Αγρόκτημα του Πανεπεστημίου το καλοκαίρε. Επί πλέον θέλω να μείνω 
στα Κούκλεα γεα να κατατοπεσθώ στα δεάφορά του ζητήματα καε έτσε 
να κατευθύνω εντατεκότερον την προσοχήν μου στην μελέτην των εκεί 
αναπτυσσομένων καλλεεργεεών. Καε τούτο είναε αναγκαίον, γεατί από 
του χρόνου αρχεζομεν τα καθαρώς Γεωπονεκά μαθήματα. Πάντως 
περεμένω οδηγίας σας σχετεκώς.

Τους θερμούς μου χαερετεσμούς στην σ. μου θείαν, την κ. 
Χρυσανθην, κ. Πολυξ^νην καε λοεπούς δεκούς μας. Πολλά φελεά στους [ ξ, 
αγ. Συμεών καί Ανδρέαν.

Με αγάπην καε σεβασμόν

Κυρεάκος 
12/4/48^
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