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Υπεύθυνη δήλωση
Εγώ, ο Παναγή Αλέξης, γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω υπεύθυνα
ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «Η έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και ο
αντίκτυπός του στην Κύπρο, μέχρι και την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο», αποτελεί
προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας και ότι όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει
έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία
όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται
ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά
περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.

Ο Δηλών
Παναγή Αλέξης
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