
Αυτοβιογραφία ΜΑΤΣΗ Κυριάκου του Χριστοφή
γραφείσα ειδικώς διά τον προκηρυχϋέντα υπό του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών διαγωνισμόν προς μετεκπαίδευσιν 
Κυπρίου γεωπόνου εις το εξωτερικόν.

Εγενήϋην εις το Παλαιχώρι (Κόρφου) της Κύπρου την 
2αν Μα'ίου 1926 εκ γονέων ασχολουμένων και αποζώντων σχεδόν 
αποκλειστικός εκ της γεωργίας και δη της αμπελουργίας, 
λαχανοκομίας και δενδροκομίας.
'Εχω ακόμη δύο μικροτέρους μου αδελφούς εκ των οποίων 
ο εις παρέμεινε εις το χωρίον, ο δ' έτερος περατώσας 
τας Γυμνασιακός του σπουδάς, παρακολουθεί μαθήματα εις 
την Αμερικανικήν Ακαδημίαν Λάρνακος, Κύπρου, βοηθούμενος 
προς τούτο υπό του εκ πατρός θείου του.

1 'Εζησα μέχρι του 13ου έτους της ηλικίας μου πλησίον 
των γονέων μου παρακολουϋών τα μαθήματα του Δημοτικού 
Σχολείου και βοηθών ταυτοχρόνως αυτούς εις διαφόρους 
γεωργικός εργασίας της δυναμικότητός μου ως λ.χ. ποτίσματα, 
βόσκησιν αιγών, συλλογήν καρπών κ.λ.π.

Τον Σεπτέμβριον του 1939 ενεγράφην εις το Γυμνάσιον
Αμμοχώστου και τη αποκλειστική συνδρομή του εκ πατρός 
θείου μου κ. Ιωάννου Κ. Μάτση, έμπορου εν Αμμοχώστο, 
εις την οικίαν του οποίου παρέμενα, επεράτωσα τας σπουδάς 
μου Γ·ιέσης Παιδείας κατά Ιούνιον του 1945. Κατά την καϋιερω- 
μένην επί τη λήξει του σχολικού έτους εορτήν επελέγην 
υπό των συμμαθητών μου και απήντησα εις την προΟφώνησιν 
του Σεβαστού μας Γυμνασιάρχου επι τη αποφοίτησή μας.

Ακολούθως ηργάσϋην επί εν έτος και τρεις μήνας 
(από Ιουλίου 1945 μέχρι Οκτωβρίου 1946) ως υπάλληλος 
εις το τμήμα Ξυλείας και Υλικών οικοδομής των κ.κ. Π. 
Ιωάννου και Σία εις Αμμόχωστον.
Κατά το διάστημα τούτο ανεμίχϋην ενεργώς εις την Εϋνικοκοι- 
νωνικήν ζωήν της πόλεως ταύτης διατελέσας Γραμματεύς 
των Διοικητικών Συμβουλίων του Σ.Α.Ε.Γ.Ε. (Συλλόγου, 
Αποφοίτων Ελληνικού Γυμνασίου Βαρωσίων) και της Ε.Χ.Α.Ν. 
(Ελληνικής Χριστιανικής Αδελφότητος Νέων Αμμοχώστου), 
μέλος του Εκλογικού Επιτελείου του Εθνικού Συνδιασμού 
διά τας Δημοτικός εκλογάς και εις των ομιλητών κατά τας 
προεκλογικός συγκεντρώσεις του. Επίσης έγραφα τακτικά 
εις την στήλην Νεολαίας της τότε εκδιδομένης τοπικής 
εφημερίδας "Ακρόπολις".

Το έτος 1946 τυχών υποτροφίας της Κυπριακής Αγροτικής
Εταιρείας, μετέβην εις Θεσσαλονίκην και εγγραφείς την 
31ην Δεκεμβρίου 1946 εις την Γεωπονοδασολογικήν Σχολήν 
(Τμήμα Γεωπονίας) του εκείσε Γιανεπιστημίου, ηξιώϋην της 
απονομής του Πτυχίου Γεωπονίας την 21ην Ιουνίου 1952.
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Καθ' όλην την διάρκειαν της εις Ελλάδα παραμονής μου, 
ήτις συνέπεσε με τας ζοφεροτέρας ημέρας του συμμοριτοπολέμου 
δεν παρέμεινα απαθής θεατής του διεξαγόμενου κατά του 
κομμουνισμού αγώνος, αλλά τουναντίον επολέμησα αυτόν 
με όλην την δύναμιν της ψυχής μου, υπηρετήσας εις την 
πολιτοφυλακήν του Δ. Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, 
αρθρογραφήσας πολλάκις από των στηλών της απογευματινής 
εφημερίδος Θεσσαλονίκης "Νέα Αλήθεια" επί θεμάτων αφορώντων 
κυρίως την προδοτικήν στάσιν των Κυπρίων Κομμουνιστών 
εις τα Εθνικά μας ζητήματα και λαβών μέρος εις υπερτριάκοντα 
ανά την Μακεδονικήν ύπαιθρον και τα προκεχωρημένα στρατιωτι
κά φυλάκια φοιτητικός εξορμήσεις, οργανουμένας υπό του 
Α2 Γραφείου του Γ. Σώματος Στρατού τη συμπράξει των καθηγη
τών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Μ.Ε.Ε.Φ. (Μορφω
τικής Ενώσεως Εθνικοφρόνων Φοιτητών). Εξελέγην δις μέλος 
του Συμβουλίου της ως άνω Εθνικής Φοιτητικήν οργανώσεως 
και από της θέσεώς μου ταύτης έλαβα ενεργόν μέρος και 
εις πάσαν άλλην φοιτητικήν εκδήλωσιν εν τω Πανεπιστήμια) 
ων εις των κυρίων ομιλητών εις τας εκάστοτε εορτάς επί 
τη επετείω Εθνικών γεγονότων, αντικομμουνιστικών συλλαλητη
ρίων και συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας διά την κατοχήν της 
ιδιαιτέρας μου πατρίδος-Κύπρου-υπό των 'Αγγλων.
(Αν και όσα σημειούνται ανωτέρω θεωρούνται και ως υπεύθυνοι 
δηλώσεις, δεδομένου του σκοπού διά τον οποίον γράφονται, 
εν τούτοις και δι' επιβεβαίωσιν αλλά και διά σχηματισμόν 
σαφεστέρας αντιλήψεως παραθέτω αποσπάσματα Μακεδονικών 
εφημερίδων περιέχοντα στοιχεία από την προαναφερθείσαν 
δράσιν μου.)

Επανακάμψας εις Κύπρον τον Ιούλιον του 1952 ανέλαβα 
την τεχνικήν διεύθυνσιν του Αγροκτήματος της Κυπριακής 
Αγροτικής Εταιρείας Κουκλιών Αμμοχώστου, την οποίαν διατηρώ 
μέχρι σήμερον. Το αγρόκτημα τούτο καλύπτων έκτασιν δώδεκα 
περίπου χιλιάδων (12,000) δεκαδικών στρεμμάτων ευρίσκεται 
επί του 14ου μιλιοδείκτου της οδού Αμμοχώστου-Λευκωσίας. 
Εις αυτό καλλιεργούνται κυρίως εσπεριδοειδή, ελαίαι, 
χαρουπιαί, επιτραπέζιοι σταφυλαι και δημητριακά' διατηρείται 
δε και ποίμνιον εκ τριακοσίων περίπου (300) προβάτων 
εντοπίου φυλής. Η διοργάνωσις του Αγροκτήματος τούτου 
και η επί επιστημονικών βάσεων διεξαγωγή των εργασιών 
του απερρόφησε ολόκληρον την προσοχήν και ενεργητικότητά 
μου κατά το υπερδιετές διάστημα της εις αυτό παραμονής 
μου .
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Ερχόμενος εις επαφήν με τους χωρικούς των πέριξ 
του Αγροκτήματος κοινοτήτων, δεν παραλείπω από του να 
δίδω εις αυτούς πάσαν οδηγίαν διά τα γεωργικά προβλήματα 
που τους απασχολούν.

Επί πλέον, επειδή το χωρίον μου είναι καθυστερημένη 
δενδροκομική περιοχή χρήςουσα μεγάλης αναπτύξ,εως, καταβάλλω 
κάύε προσπάθειαν διά την πρόοδόν του προς την κατεύϋυνσιν 
ταύτην. Εγραψα μάλιστα και σχετικόν άρϋρον εις την 
εφημερίδα της Γί.Ε.Κ. (Παναγροτ ι κής Ενώσεως Κύπρου) "Φωνή 
των Αγροτών" διά την επέκτασιν της καλλιέργειας της Κερασιάς.

Η αυτοβιογραφία αύτη εγράφη ειδικώς διά τον προκηρυχ- 
Οέντα υπό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών διαγωνισμόν 
προς μετεκπαίδευσιν Κυπρίου γεωπόνου εις το εξωτερικόν.

Εν Κουκλί οις (Αμμοχώστου) 0 γράψας
τη 10η Σεπτεμβρίου 1954

Ιιάτσης Κυριάκος
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