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Την Κυριακή του Πάσχα του έτους 

1925, σύμφωνα με σχετική πρόσκληση, 
συνήλθαν σε καφενείο της Κυθρέας, 

πολλοί κάτοικοι από την Κυθρέα, τη 

Βώνη και το Νέο Χωριό, για να ιδρύσουν 

αγροτικό σύλλογο. 

Κατ' αρχήν μίλησε ο γιατρός 

Κ.Ν.Κυριακίδης διεξοδικά για το σκοπό 

του αγροτικού Συλλόγου, που ήταν η 

ηθική και υλική εξύψωση της θέσεως του 

εργάτη - αγρότη και τόνισε ότι, έπρεπε 
να συνενωθούν όλοι οι εργάτες και 

αγρότες της Κύπρου, έτσι ώστε, κατά 

τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, να 

απέστελλαν στη Βουλή, ανθρώπους 

από τα σπλάχνα του λαού και αν ήταν δυ

νατόν αγρότες, για να ψήφιζαν νόμους 

εργατικούς. Εξέφρασε δε την βαθειά 

του λύπη, για την δεινή οικονομική θέση, 

που βρήκε την πατρίδα του, μετά από δε

καετή απουσία του, στο εξωτερικό. 

Μετά τον Κ. Ν. Κυριακίδη, πήρε το 

λόγο ο άλλος από τους διοργανωτές 

του συλλόγου, ο Ν. Κ. Μαντίδης, του 

οποίου το όνομα συνδεόταν στενότατα 

με την ίδρυση εκκλησιαστικών, εκπαι

δευτικών και άλλων κοινωφελών σωμα

τείων, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο 

εξωτερικό. Ο Ν. Μαντίδης, με ζωηρά 

λόγια διεκτραγώδησε την οικτρή οικονο

μική θέση του εργάτη και του αγρότη 

στην Κύπρο. και προέτρεψε τον λαό να 

εξεγερθεί σύσσωμος και να αποτελέσει 

ΚώσταςΖ. Γιαννός 

αδιάσπαστη φάλαγγα για νόμιμη διεκδί

κηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, 

για να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του, όπως 

αρμόζει σε λογικά όντα. 

Μεταξύ άλλων, στην ομιλία του, 

είπε: <<Είναι αίσχος εν πλήρει εικοστώ 

αιώνι και του πολιτισμού μεσουρανού

ντος να αποθνήσκωσιν άνθρωποι από 

την στέρησιν και την δυστυχίαν, ενώ 

άλλοι να διά'γωσι με τόσην ευμάρειαν και 

χλιδήν και να θεωρώσι τον πτωχόν, 

όστις είναι και αυτός όμοιός των, κατώ

τερον και απ' αυτά κτήνη και απ' αυτούς 

τους σκύλους των». 

Την ομιλία του Ν. Μαντίδη, ακολού

θησε σαν απάντηση, από μέρους του 

πλήθους, δήλωση, του Παναγή Ν. Πί

τσιλλου από το Νέο Χωρίο, ότι οι χωρικοί 

επί τόσα χρόνια κατάλαβαν καλά τους αί

τιους της κακοδαιμονίας τους και ότι 

ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν το παν για να 

ελευθερωθούν και να εξέλθουν από το 

βάραθρο, όπου βρίσκονταν. 

Κατόπιν μίλησε ο δάσκαλος 

Βώνης Γαβριήλ Καραπατάκης, ο οποίος 

συνεχάρει τους διοργανωτές του συλ

λόγου, υπέδειξε την βελτίωση των γε

ωργικών μέσων και την βελτίωση της θέ

σεως του κλήρου, σύστησε την ίδρυση 

κοινού εκκλησιαστικού ταμείου, από το 

οποίο να μισθοδοτούνται όλοι οι ιερείς 




