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0 Αύϊοβιογραφια ΜΑΤΣΗ Κυριάκου τού Χριστοφή 

γραφείου·, είδικώς διά τόν προκηρυχθέντα ύπό τού 'Ιδρύματος 

Κρατικών 'Υποτροφιών διαγωνισμόν προς μετεκπαίδευσιν

Κυπρίου γεωπόνου είς τό έξωτερικόν.

ri'

’Εγενηθην είς τό Παλαιχώρι(Μορφου) τής Κυπρουτήν 2αν Μαΐου 1326 

έκ γονέων ασχολούμενων καί άποξώντων σχεδόν άποκλειστικώς έκ τής γεωρ

γίας και δη τής αμπελουργίας, λαχανοκομίας καί δενδροκομίας.

νΕχω ακόμη δύο μικρότερους μου αδελφούς έκ τών δποίων δ εις παρέμεινε 

είς το χωριον, δ δ’έτερος περατώσας τάς Γυμνοισιακάς του σπουδάς, παρα

κολουθεί μαθήματα είς τήν ’Αμερικανικήν ’Ακαδημίαν Λάρνακας, Κύπρου, 

) βοηθούμενος πρός τούτο ύπό τόύ'έκ πατρός θείου του.

ΧΕξησα μέχρι τού 13ου έτους τής ήλικίας μου πλησίον τών γονέων 

μου παρακολουθων τά μαθήματα τού Δημοτικού Σχολείου καί βοηθών ταυτο- 

χρονως αύτούς είς διαφόρους γεωργικάς έργασίας τής δυναμικότητας μου 

ώς λ.χ. ποτίσματα, βόσκησιν αιγών, συλλογήν καρπώνκ.λ.π.

, Τον Σεπτέμβριον τού 1939ένεγράφην είς τό Γυμνάσιον ’Αμμόχωστου 

και τή αποκλειστική συνδρομή του έκ πατρός θείου μου κ. ’ΐωαννου Κ. 

Ματση, έμπορου έν ’Αμμοχώστφ, είς τήν οικίαν τού δποίου παρέμενα, 

έπερατωσα τάς σπουδάς μου Μέσης Παιδείας κατά ’Ιούνιον τού 1345.

Κατά τήν καθιερωμένην έπί τή λήξει τούυ σχολικού έτους έορτήν έπελέγην 

ύπο τών συμμαθητών μου καί άπήντησα είς τήν προσφωνησιν τού Στού μας 

Γυμνασιάρχου έπί τή αποφοιτήσει μας.

’Ακολούθως ήργάσθην έπί έν έτος καί τρεις μηνας(άπό ’ΐουλίου1945 

μέχρι ’Οκτωβρίου1946) ώς ύπάλληλος είς τό τμήμα Ξυλείας καί 'Υλικών 

Οικοδομήςιτών κ.κ. Π. ’ΐωάννου καί Σΐα είς ’Αμμόχωστον.

Κατα το διάστημά τούτο άνεμίχθην ένερΥώς είς τήν ’Εθνικοκοινωνικήν ζωήν 

τής πόλεως τούτης διατελέσας Γραμματεύς τών Διοικητικών Συμβουλίων τού 

Σ.Α.Ε.Γ.Β. (Συλλόγου JΑποφοίτων 'Ελληνικού Γυμνασίου Βαρωσίων) καί τής 

Ε.Χ.Α.Ν. ('Ελληνικής Χριστιανικής ’Αδελφότητος Νέων ’Αμμόχωστου)) 

μέλος τού ’Εκλογικού ’Επιτελείου το ή ’Εθνικού Συνδυασμού διά τάς 

Δημοτικάς έκλογάς καί είς τών δμιλητών κατά τάς προεκλογικάς συγκεντρω-
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Σελίς

J

σ&ις του» Επίσης έγραφα. τακτικα είς την στήλην Νεολαίας της τότε έκδι 
δομένης τοπικής έφημερίδος " Λκρόπολις".

Το έτος 1946 τυχών ύποτροφίας της. Κυπριακής ’Αγροτικής 'Εταιρείας, 

μετέβην είς Θεσσαλονίκην καί έγγραφείς τήν 31ην Δεκεμβρίου 1946 είς τήν 

Γεωπονοδασολογ ικην Σχολήν ( Τμήμα Γεωπονίας) τοΰ έκείσε Πανεπιστημίου, 

ήξιώθην τής απονομής τοΰ Πτυχίου Γεωπονίας τήν 21ην ’Ιουνίου 1952. 

Καθ ολην την διάρκειαν τής είς 'Ελλαδα παραμονής μου, ήτις συνέπεσε μέ 

τσς ζοφερωτέρας ήμέρας. τοΰ συμμοριτοπόλεμου, δέν παρέμεινα απαθής θεα

τής τοΰ διεξαγόμενου κατά τοΰ κομμουνισμοΰ άγώνος,άλλά τούναντίον έπο- 

λέμησα αύτόν μέ 0λην τήν δύναμιν τής ψυχ ής μου, ύπηρετήσας είς τήν 

πολιτοφυλακήν τοΰ Δ. Αστυνομικοΰ Τμήματος Θεσσαλονίκης, άρθρογραφήσας 

πολλάκις από των στηλών τής Απογευματινής έφημερίδος Θεσσαλονίκης "Νέα 

’Αλήθεια" έπι θεμάτων Αφορωντων κυρίως τήν προδοτικήν στάσιν τών Κυπρί

ων Κομμουνιστών είς τά ’Εθνικά μας ζητήματα καί λαβών μέρος είς ύπερτρι- 

ακοντα άνα την Μ ακεδονικήν ύπαιθρον καί τά προκεχωρημένα στρατιωτικά 

φυλάκια φοιτητικάς έξορμήσεις, δργανουμένας ύπό τοΰ Α2 Γραφείου τοΰ Γ.
'3

Σώματος Στρατοΰ τή συμπραξει τών καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου θεσσαλονί-
Ζ ~ _ - ζ ζ '

κης και τής. Μ ,Ε.Ε.Φ.(Μορφωτικής 'Ενώσεως ’Εθνικοφρόνων Φοιτητών). \

’Εξελέγην δίς μέλος τοΰ Συμβουλίου τής ώς Ανω ’Εθνικής Φοιτητικής όργα- 

νωσεως και άπο τής θεσεως μου ταύτης έλαβα, ένεργόν μέρος καί είς πάσαν 

άλλην φοιτητικήν έκδήλωσιν έν τώ Πανεπιστημιακών είς τών κυρίων δμιλη- 

τών είς τάς έκάστοτε έορτάς έπί τή έπετείω ’Εθνικών γεγονότων, άμτικομ- 

μουνιστικών συλλαλητηρίων καί συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας διά τήν κατο

χήν τής ιδιαιτέρας μου πα.τρίδος-Κυπρου-ύπό των"Αγγλων.

( *Αν καί δσα σημειοΰνται ανωτέρω θεωρούνται καί ώς ύπεύθυνοι δηλώσεις, 

δεδομένου τοΰ σκοποΰ διά τόν όποιον γράφονται, έν τουτοις καί δι’έπιβε_ 

βαιωσιν άλλα καί διά σχηματισμόν σαφεστέρας άντιλήψεως παραθέτω Αποσπά

σματα Μακεδονικών έφημεριδων περιεχοντα στοιχεία από τήν προαναφερθεΐ- 

σαν δράσιν μου.)

’Επανακάμψας είς Κύπρον τόν ’Ιούλιον τοΰ 1952 ανέλαβα τήν τεχνι

κήν διεύθυνσιν τοΰ ’Αγροκτήματος τής Κυπριακής ’Αγροτικής 'Εταιρείας, 

Κουκλιών ’Αμ^οχώστου, τήν'όποιαν διατηρώ μέχρι σήμερον.
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Σελίς

Το αγρόκτημα τοϋτο καλύπτων έκτασιν δώδεκα περίπου χιλιάδων (1200*0) 

δεκαδικών στρεμμάτων εΰρίσκεται έπί του 14ου μιλιοδείκτου τής. δδού 

’Λμμοχώστου-Λευκωσίας. Εις αύτό καλλιεργούνται κυρίως έσπεριδοειδ 

δή, έλαΐαι, χαρουπιαί, έπιτραπ^ξιοι στα.φυλαϊ κοί δημητριακά· διατη

ρείται δε καί ποίμνιον έκ τριακοσίων περιπου(3ΟΟ) προβάτων έντοπιου 

φυλής. *Η διοργάνωσις τού ’Αγροκτήματος τούτου καί ή έπι έπιστη- 

μονικών βάσεων διεξαγωγή τών έργασιών του άπερρόφησε δλόκληρον την 

προσοχήν καί ένεργητικότητά μου κατα τό ύπερδιετες διάστημά, τής εις 

αύτό παραμονής μου.

’Ερχόμενος είς έποψήν με τούς χωρικούς τών πέριξ τού ’Αγροκτή

ματος κοινοτήτων, δεν παραλείπω από τού νά δίδω εις αύτους πάσαν ο

δηγίαν δισ. τά γεωργικά προβλήματα που τους απασχολούν.

’Επί πλέον, έπειδή τό χωρίον μου είναι καθυστερημένη δενδροκο- 

μική περιοχή χρήζουσα μεγάλης άναπτύξεως, καταβαλλω κάθε προσπάθει

αν διά τήν πρόοδόν του πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην. 'Εγραψα μαλιστα 

καί σχετικόν άρθρον εις τήν έφημερίδα τής H.E.K.(Παναγροτικής 'Ενω- 

σεως Κύπρου) "ϊωνή τών ’Αγροτών” διά τήν έπέκτασιν τής καλλιέργειας 

τής Κερασιάς. ζ ζ ζ Ζ Ζ ζ W

'Η αΰτοβιογροψία κύτη έγραφη είδικώς δια τόν προκηρυχθεντο:ύπο

τοϋ 'Ιδρύματος Κρατικών 'Υποτροφιών 

Κυπρίου γεωπόνου εις το εξωτερικόν. 

’Εν Κουκλίοις(’Αμμόχωστου)

τη 10η Σεπτεμβρίου 1954

διαγωνισμόν προς μετεκπαίδευσιν

■ϊίατσης Κυριάκου
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