
Σελίς 2 λ ,,, , * , Ζ ~ Ζ " ·Γ·1®»σεις του. ’Επίσης έγραφα τακτικό, είς τήν στηλην Πεολοίας τής τότ|μ ,έ^δι- ,Γ^| 

δυμένης τοπικής έφημερίδος ” Ακρόπολις". *

Το έτος 1^46 τυχών ύποτροφίας τής. Κυπριακής ’Αγροτικής ’Εταιρείας,, 
’^WIEh 

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

Γεωπονοδασολογικην Σχολήν ( Τμήμα Γεωπονίας) του έκειοε Πανεπιστήμιου, 

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

Καθ’δλην τήν διάρκειαν τής είς ’Ελλάδα, παραμονής μου, ήτις συνέπεσε μέ
Ζ Ζ Ζ ~ Ζ Ζ Ζ Ζ 'τας ζοφερωτερας ήμερος τού συμμοριτοπόλεμου, δεν παρεμεινα απαθής θεσ-

, ’ ,Μ.
τής τού διεξαγόμενου κατά τού κομμουνισμού αγώνος,άλλά τουναντίον έπο- 

λέμησα ούτον μέ δλην τήν δυναμιν τής ψυχ ής μου, ύπηρετήσας είς τήν 

πολιτοφυλακήν τού Δ. ’Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, άρθρογρσφήσσς 

πολλάκις άπό τών στηλών τής Απογευματινής έφημερίδος Θεσσαλονίκης “Νεα 

’Αλήθεια" έπί θεμάτων άφορώντων κυρίως, τήν προδοτικήν στάσιν τών Κυπρί- 

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

άκοντα άνά τήν ώ ακεδονικήν ύπαιθρον χσί τά προκεχωρημενα. στρατιωτικό 

φυλάκια φοιτητικός έξορμήσεις, δργανουμένας ύπο τού Α2 Γραφείου τού Γ. 

Σώματος Στρατού τή συμπράξει τών καθηγητών τού ΙΙανεπιστημιου Θεοοαλονι 

κης κσι τής. Μ ,Ε.Ε.Φ. (Μορφωτ ικής 'Ενώοεως ’Εθνικοφρόνων Φοιτητών).
’Εςελέγην δίς μέλος τού Συμβουλίου τής ώς Ανω ’Εθνικής Φοιτητικής όργα- I 

νώσεως καί άπό τής θέσεως μου ταύτης έλσβα ένεργόν μέρος και είς πάσαν 

άλλην φοιτητικήν έκδήλωαιν έν τω Πανεπιστημιακών εις τών κυρίων δμιλη- 

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

μουνιστικών συλλαλητηρίων καί συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας δια την κατο

χήν τής ιδιαιτέρας μου πστρίδος-Κυπρου-ύno τώνν>Λγγλων.
( ΧΑν καί δσα σημειούνται ανωτέρω θεωρούνται καί ώς ύπεύθυνοι δηλώσεις, 

δεδομένου τού σκοπού διά τ,όν όποιον γράφονται, έν τουτοις καί δι’έπιβε.
S *

βαίωσιν άλλα κοί διά σχηματισμόν σαφέστερος άντιλήψεως παραθέτω άποσπα- 

σματα ^ιακεδονικων έφημερίδων περιέχοντα στοιχεία άπό τήν προανσφερθεΐ- 

σαν δ ρασ ιν μου.)
’ Ίπανακάμψσς είς Κύπρον τόν ’Ιούλιον .τού 1952 εινέλαβα τήν τεχνι

κήν διεΰθυνοιν τού ’Αγροκτήματος τής Κυπριακής ’Αγροτικής ‘Εταιρείας, 
Κουκλιών ’Αμ^οχώστου, τήν'όποιαν διατηρώ μέχρι σήμερον.
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