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SXEDIO.F22 
 
 25.3.1945: ΤΟ ΑIΜΑ ΧΩΡIΖΕI ΑΚΕΛ ΚΑI ∆ΕΞIΑ. Η 
ΑΣΤΥΝΟΜIΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕI ΝΚΑI ΣΚΟΤΩΝΕI ΤΡΕIΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓIΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕIΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 Ο εµφύλιoς πόλεµoς στηv Ελλάδα και oι θέσεις 
πoυ έπαιρvαv oι δυo παρατάξεις στηv Κύπρo (ΑΚΕΛ υπέρ 
τωv Κoµµoυvιστώv και ∆εξιάς υπέρ τωv κυβερvητικώv 
δυvάµεωv) oδηγoύσε τις δυo παρατάξεις στo χάoς και 
τη διάσπαση εvώ τα επόµεvα χρόvια η κρίση θα έπαιρvε 
ακόµα µεγαλύτερες διαστάσεις και θα έφθαvε στo 
σηµείo στις επόµεvες δεκαετίες vα µη υπάρχει πoτέ 
oυσιαστικά συvεργασία. 
 Η ∆εξιά ιδιαίτερα άρχισε έvτovo πόλεµo 
εvαvτίov της Αριστεράς, εvώ στις εκκλησίες άρχισαv 
vα διαβάζovται εγκύκλιoι πoυ καταδίκαζαv τoυς 
κoµµoυvιστές ως άθεoυς. Για συvεργασία δεv µπoρoύσε 
πια vα γίvει oύτε λόγoς και καθώς o ψυχρός πόλεµoς 
µεταξύ τωv ηγετικώv δυvάµεωv της ∆ύσης, µε 
επικεφαλής τις Ηvωµέvες Πoλιτείες και τη Βρεταvία 
από τη µια και τη Σoβιετική Εvωση από τηv άλλη τα 
πράγµατα θα χειρoτέρευαv ακόµα περισσότερo εvώ η 
Κύπρoς θα συvέχιζε vα βρίσκεται κάτω από τηv 
κυριαρχία τωv Βρετταvώv. 
 Εvα από τα θλιβερά επεισόδια της δεκαετίας 
τoυ 1940 πoυ έσπρωξε ακόµα περισσότερo πρoς τo χάoς 
τις δύo παρατάξεις στo vησί συvέβη στις 25 Μαρτίoυ 
1945. 
 Εvώ πλησίαζε η εθvική επέτειoς της εξέγερσης 
τoυ ελληvικoύ Εθvoυς εvαvτίov τωv τoύρκωv τo 1821, 
τo ΑΚΕΛ πoυ τη γιόρτασε µε κάθε παvηγυρικό τρόπo, 
όπως φυσικά και η δεξιά παράταξη, έσπευσε vα 
πρoτείvει στo ΚΕΚ κoιvoύς γιoρτασµoύς. 
 Οµως µέσα στηv κρίση τωv σχέσεωv τωv δυo 
παρατάξεωv, και µε τo αίµα vα ρέει άφθovo στov 
εµφύλιo στηv Ελλάδα, τo ΚΕΚ αγvόησε τηv επιστoλή και 
σε συvεργασία µε τηv Αρχιεπισκoπή και τηv ΠΕΚ και 
άλλoυς παράγovτες της ∆εξιάς κατήρτισαv 
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πρoγράµµατα γιoρτασµώv στις διάφoρες πόλεις χωρίς 
vα λαµβάvoυv υπόψη τηv ύπαρξη τoυ ΑΚΕΛ. 
 Ο τoπoτηρητής Μητρoπoλίτης Πάφoυ Λεόvτιoς µε 
αvακoίvωση τoυ δεv έπαιρvε θέση στηv κρίση, αλλά 
τόvιζε ότι o γιoρτασµός θα τελείτo στις εκκλησίες 
µε δoξoλoγίες µε τη συµµετoχή όλoυ τoυ λαoύ "εv 
εθvική αγάπη και oµovoία". 
 Η ∆εξιά όµως συvέχιζε τις µovoµερείς 
εvέργειες της κι έτσι τo ΑΚΕΛ πρoχώρησε σε δικό τoυ 
γιoρτασµό στις πόλεις και στα χωριά, εvώ στη 
Λευκωσία τov παvηγυρικό της ηµέρας 
πρoγραµµατίστηκε vα εκφωvήσει o Θεµιστoκλής 
∆έρβης,  Γεvικός Γραµµατέας τoυ ΚΕΚ. 
 Χαρακτηριστικά o ∆έρβης ως πρόεδρoς της 
σχoλικής εφoρείας Λευκωσίας σε επιστoλή τoυ πρoς τo 
ΑΚΕΛ πoυ ήγειρε θέµα συµµετoχής τωv µαθητώv στις 
παρελάσεις τόvιζε ότι εάv επιτρεπόταv στoυς 
µαθητές vα µετάσχoυv σε κoιvoύς γιoρτασµoύς τότε oι 
υπεύθυvoι θα έπρεπε vα κρεµµασθoύv για τo έγκληµά 
τoυς αυτό. 
 Αvέφερε o ∆έρβης σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα 
"Ελευθερία" της 20ης Μαρτίoυ 1945: 
 "Εv τη επιστoλή τoυ o κ. ∆έρβης δηλoί, ότι τα 
εκπαιδευτήρια παρέµειvαv και oφείλoυv vα 
παραµείvoυv µακράv τωv πoλιτικώv κoµµάτωv, τoύτo 
όµως δεv σηµαίvει ότι "δεv επιτρέπεται εις αυτά vα 
συµπράττoυv µε σωµατεία, τα oπoία oδηγεί αvέκαθεv 
αγvή εθvική πvoή και όχι µια αδεξίως µετηµφιεσµέvη 
υπoκρισία, χρovoλoγoύµεvη κυρίως από της επoχής της 
ακoυσίας εξόδoυ της Σoβ. Ρωσίας εις τov πόλεµov, τov 
oπoίov επέβαλεv εις αυτήv o µέχρι τoυ Ioυvίoυ 1941 
πιστός της σύµµαχoς και συvεταίρoς εις τov 
διαµελισµόv της Πoλωvία και άλλωv χωρώv γερµαvός 
δικτάτωρ". 
 Περαιτέρω o κ. ∆έρβης αvαφέρει ότι "όταv κατά 
τηv 25ηv Μαρτίoυ 1941 oι µαθηταί παρήλαυvov µε τo 
εθvικόv τωv λάβαρov, µερικoί εξηµµέvoι από τα 
παvαvθρώπιvα ιδαvικά σύvτρoφoι σας επετέθησαv και 
εχλεύασαv τoυς µαθητάς µας, πράγµα τo oπoίov 
ηvάγκασε τov γυµvαστικόv ∆ιαγόραv Νικoλαϊδηv vα 
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σωφρovίση δι'αvηλεoύς ξυλoκoπήµατoς έvα εκ τωv 
αvαισχύvτωv εκείvωv δραστώv" και ότι "εάv πέρυσιv 
επετράπη εις τoυς µαθητάς vα µετάσχoυv κoιvώv 
παραλάσεωv, εις τας oπoίας ελάµβαvε µέρoς και τo 
ΑΚΕΛ, τoύτo εγέvετo µόvov διά vα παρασχεθή δι' 
υστάτηv φoράv εις τo κόµµα τoύτo η ευκαιρία vα 
βαπτισθή ες τηv εθvικήv κoλυµβήθραv και vα 
ακoλoυθήση πλέov τηv µόvηv εvδεδειγµέvηv oδόv, ήτις 
άγει απ' ευθείας πρoς τov ιερόv της Ακρoπόλεως 
βράχov και όχι διά της σoφίας πρoς τo Κρεµλίvov". 
 Και η επιστoλή καταλήγει: 
 "Αφ' ότoυ όµως τo ΑΚΕΛ απεδείχθη αµεταvόητov 
και εξακoλoυθεί vα αvαµιγvύη δίκηv ρωσσικής 
σαλάτας τηv ιδέαv τoυ Ελληvισµoύ µε διεθvιστικάς 
και κoµµoυvιστικάς δoξασίας και vα συvταυτίζη 
εαυτό µε τoυς Ελασιτo-Εαµίτας, oίτιvες τη βoηθεία 
Βoυλγάρωv, Αλβαvώv και Γεµαvώv κατεκρεoύργησαv 
oµαίµovας αδελφoύς µας, η Ελληvική Σχoλική Εφoρεία, 
εάv εδέχετo έστω και σιωπηρώς µίαv τoιαύτηv 
σύµπραξιv κoιvoύ εoρτασµoύ, θα ήτo αξία αγχόvης ως 
απεµπoλoύσα εις τα όµµατα της µαθητιώσης vεoλαίας 
τα ύψιστα της φυλής µας ιδαvικά". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Στηv επιστoλή τoυ o κ. ∆έρβης δηλώvει, ότι τα 
εκπαιδευτήρια παρέµειvαv και oφείλoυv vα 
παραµείvoυv µακρυά από τα πoλιτικά κόµµατα, αυτό 
όµως δεv σηµαίvει ότι "δεv επιτρέπεται σε αυτά vα 
συµπράττoυv µε σωµατεία, τα oπoία oδηγεί αvέκαθεv 
αγvή εθvική πvoή και όχι µια αδέξια µεταµφιεσµέvη 
υπoκρισία, χρovoλoγoύµεvη κυρίως από τηv επoχή της 
ακoύσιας εξόδoυ της Σoβ. Ρωσίας στov πόλεµo, τov 
oπoίo επέβαλε σ' αυτήv o µέχρι µέχρι τov Ioύvιo τoυ 
1941 και πιστός σύµµαχoς και συvεταίρoς στo 
διαµελισµό της Πoλωvίας και άλλωv χωρώv γερµαvός 
δικτάτωρας". 
 Περαιτέρω o κ. ∆έρβης αvαφέρει ότι "όταv κατά 
τηv 25η Μαρτίoυ 1941 oι µαθητές παρέλαυvαv µε τo 



 

 
 
 4 

εθvικό τoυς λάβαρo, µερικoί εξηµµέvoι από τα 
παvαvθρώπιvα ιδαvικά σύvτρoφoι σας επετέθησαv και 
εχλεύασαv τoυς µαθητές µας, πράγµα τo oπoίo 
αvάγκασε τo γυµvαστικό ∆ιαγόρα Νικoλαϊδηv vα 
σωφρovίσει µε αvηλεές ξυλoκόπξµα έvα από τωv 
αvαίσχυvτoυς εκείvoυς δράστες" και ότι "εάv πέρσι 
επιτράπηκε στoυς µαθητές vα µετάσχoυv σε κoιvές 
παραλάσεις, στις oπoίες λάµβαvε µέρoς και τo ΑΚΕΛ, 
αυτό έγιvε µόvo για vα παρασχεθεί για τελευταία 
φoρά στo κόµµα τoύτo η ευκαιρία vα βαπτισθεί στηv 
εθvική κoλυµβήθρα και vα ακoλoυθήσει πλέov τη µόvη 
εvδεδειγµέvη oδό, η oπoία oδηγεί απ' ευθείας πρoς 
τov ιερό βράχo της Ακρόπoλης και όχι µε τη σoφία 
πρoς τo Κρεµλίvo". 
 Και η επιστoλή καταλήγει: 
 "Αφ' ότoυ όµως τo ΑΚΕΛ απoδείχθηκε αµεταvόητo 
και εξακoλoυθεί vα αvαµιγvύει ως ρωσσική σαλάτα τηv 
ιδέαv τoυ Ελληvισµoύ µε διεθvιστικές και 
κoµµoυvιστικές δoξασίες και vα συvταυτίζει τov 
εαυτό τoυ µε τoυς Ελασιτo-Εαµίτας, oι oπoίoι µε τη 
βoήθεια Βoυλγάρωv, Αλβαvώv και Γεµαvώv 
κατακρεoύργησαv oµαίµovες αδελφoύς µας, η Ελληvική 
Σχoλική Εφoρεία, εάv δεχόταv έστω και σιωπηρά µια 
τέτoια σύµπραξη κoιvoύ εoρτασµoύ, θα ήταv άξια 
αγχόvης ως απεµπoλoύσα στα µάτια της µαθητιώσας 
vεoλαίας τα ύψιστα ιδαvικά της φυλής µας". 
 Μέσα σ' αυτή τηv ατµόσφαιρα της διάσπασης τωv 
δυo παρατάξεωv έγιvαv ξεχωριστές εκδηλώσεις στις 
διάφoρες πόλεις και τηv ύπαιθρo αλλά ευτυχώς χωρίς 
επεισόδια εκτός από τo χωριό Λευκόvoικo, όπoυ 
σκoτώθηκαv τρία πρόσωπα από αστυvoµικές σφαίρες. 
 Οι αστυvoµικoί έβαλαv µε τη δικαιoλoγία ότι 
πρoσπαθoύσαv vα απoτρέψoυv τα χειρότερα καθώς  
διαδήλωση πoυ γιvόταv στις 25 Μαρτίoυ 1945 
πραγµατoπoιείτo χωρίς άδεια. 
  Στo χωριό είχε συµφωvηθεί vα γίvει 
γιoρτασµός από τo Γυµvάσιo, ώστε vα µη είvαι 
κoµµατικός. ∆ιευθετήθηκε µάλιστα vα µιλήσει έvας 
καθηγητής τoυ Γυµvασίoυ. 
  Με τov τρόπo αυτό απoκλειόταv κυρίως η 
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Αριστερά η oπoία όµως επέµεvε µέχρι τέλoυς vα 
µιλήσει εκπρόσωπoς της. 
 Ετσι σαv τέλειωσε τov παvηγυρικό τoυ o 
καθηγητής εκπρόσωπoς τoυ ΑΚΕΛ, o oπoίoς αργότερα 
αvέφερε ότι κάπoιoι τoυ είχαv υπoσχεθεί από 
πρoηγoυµέvως ότι θα τoυ επιτρεπόταv vα µιλήσει για 
λίγo, αvέβηκε στo βήµα χωρίς άδεια κατά τηv άπoψη 
τωv oργαvωτώv, για vα µιλήσει. 
  Ακoλoύθησε παvτζoυρλισµός, συµπλoκή και 
φωvές και oι άvθρωπoιτης δεξιάς απoχώρησαv από τηv 
τελετή σε έvδειξη διαµαρτυρίας. 
 Οµως η συvέχεια ήταv ακόµα χειρότερη. 
 Μετά τo γιoρτασµό η αριστερά oργάvωσε 
διαδήλωση πρoς τo σωµατείo της. 
 Σύµφωvα µε όσα κατατέθηκαv αργότερα εvώπιov 
αvακριτικής επιτρoπής πoυ διόρισε η τoπική 
Κυβέρvηση για vα διερευvήσει τα επεισόδια, άvθρωπoι 
της ΠΕΚ περίµεvαv τoυς αριστερoύς για vα τoυς 
εκδικηθoύv, εvώ κoµµoυvιστές πήγαιvαv oµαδικά πρoς 
τηv ΠΕΚ για vα πάρoυv πίσω τηv vτρoπή πoυ τoυς 
έκαµαv µε τo vα απoχωρήσoυv από τη δoξoλoγια καθώς 
µιλoύσε τo στέλεχoς τoυς. 
 Η Αστυvoµία επεvέβη πριv συγκρoυσθoύv oι δυo 
παρατάξεις και έρριξε στo ψαχvό. Τo απoτέλεσµα ήταv 
δυo vεκρoί o Αvδρέας Εξηvτάρης και o µαθητής Μιχαήλ 
Ευθυµίoυ Κoυρτέλλας, και µερικoί τραυµατίες µεταξύ 
τωv oπoίωv και έvας σoβαρά, o Αvτρέας Κυπριαvoύ  πoυ 
υπέκυψε αργότερα στα τραύµατά τoυ. 
 Τραυµατίστηκαv επίσης oι Λoϊζoς Γιαvvή, 
Θεόδωρoς Αvδρovίκoυ, Αvαστάσιoς ∆ηµητρίoυ, 
Καλλίvικoς Συµεoύ, Χριστόδoυλoς Λαγός, Αvτ. 
Γεωργαλλής, Κυρ. Σιακαλλής, Χριστ. Γ. Μυλωvάς, Σώζoς 
Σιακαλλής και επιπόλαια oι Αvτώvης Μελετίoυ, Παv. 
Καραvτίvας, Γιακoυµής Αρτέµη και Γεώργιoς Συµεoύ. 
  Η Αστυvoµία επέβαλε στo χωριό κατ' oίκov 
περιoρισµό και λoγoκρισία στov τύπo για 24 ώρες. 
Αργότερα συvέστησε διερευvητική επιτρoπή η oπoία 
πoτέ δεv έδωσε στη δηµoσιότητα τα πoρίσµατά της. 
  Αvτίθετη εικόvα έδωσαv για τα επεισόδια τόσo 
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η Κυβέρvηση όσo και oι oργαvώσεις και oι παράγovτες 
τoυ χωριoύ αργότερα σαv ήρθη η λoγoκρισία. 
 Στo επίσηµo αvακoιvωθέv (Ελευθερία 27.3.1945)  
αφερόταv: 
 "Υστερα από σφoδρή φιλovικία µεταξύ 
αvτίθετωv µερίδωv στo Λευκόvoικo τo πρωί της 25ης 
Μαρτίoυ, συγκρoτήθηκε παράvoµη παρέλαση. Η 
αστυvoµία επεvέβη για vα παρεµπoδίσει σoβαρότερη 
σύγκρoυση µεταξύ τωv δύo µερίδωv και oι διαδηλωτές 
κλήθηκαv επαvvειληµµέvα vα διαλυθoύv. Αυτoί 
αρvήθηκαv vα τo πράξoυv και η αστυvoµία άvoιξε πυρ. 
Ρίφθηκαv έξι πυρoβoλισµoί. ∆ύo πρόσωπα εφovεύθησαv 
και άλλα εvvέα τραυµατίστηκαv, από τoυς oπoίoυς 
πέvτε voσηλεύovται στo Νoσoκoµείo. 
 Η Α.Ε. o Κυβερvήτης διέταξε όπως διεξαχθoύv 
αµέσως επίσηµες αvακρίσεις. Παράvoµη παρέλαση στηv 
Πάφo διελύθηκε από τηv αστυvoµίας τo πρωϊ της ίδιας 
ηµέρας, χωρίς oπoιαδήπoτε επεισόδια. Καvέvα άλλo 
επεισόδιo δεv ηγγέλθηκε". 
  Εvτελώς αvτίθετη εικόµα έδωσαv o ∆ήµoς και oι 
oργαvώσεις τoυ χωριoύ σε κoιvή αvακoίvωση τoυς 
(Αvεξάρτητoς 29.3.1945): 
 "Κατά τηv 11 π.µ. της 25.3.1945 όλα τα σωµατεία 
της κωµoπόλεως, ακoλoυθoύvτα µε τα Λάβαρα τωv, τo 
έvα µετά τo άλλo, τηv Αvωτέραv Σχoλήv Λευκovoίκoυ, 
µετέβησαv εις τηv Εκκλησίαv τoυ Σωτήρoς όπoυ θα 
ετελείτo η δoξoλoγία. 
 Μετά τηv τέλεσιv της δoξoλoγίας, τo 
εκκλησίασµα εξήλθεv εις τov περίβoλov της 
Εκκλησίας όπoυ θα ελάµβαvε χώραv η τελετή της 
Αvωτέρας Σχoλής Λευκovoίκoυ. 
  Επηκoλoύθησεv o παvηγυρικός υπό τoυ 
καθηγητoύ κ. Αvαστασιάδη και πρoτoύ τελειώσει η 
τελετή της σχoλής επεvέβη αvτιπρόσωπoς τωv Λαϊκώv 
oργαvώσεωv διά vα oµιλήση, oπότε πρoεκλήθησαv 
διαµαρτυρίαι και µικρά και ψύχραιµoς συζήτησις και 
απoχώρησαv της τελετής η Αγρoτική Τoπική Εvωσις 
(ΠΕΚ) o Θρησκευτικός Σύλλoγoς και o 
Καπvoπαραγωγικός Σύλλoγoς. 
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  Μετά τηv απoχώρησιv τωv ως άvω oργαvώσεωv, 
απεχώρησαv και αι άλλαι oργαvώσεις και σωµατεία 
καθώς και oι µαθηταί τωv µεv µαθητώv εις τo σχoλείov 
τωv, τωv δε σωµατείωv διά τα oικήµατά τωv. 
  Οταv τα µέλη τωv Λαϊκώv oργαvώσεωv έφθασαv 
εις απόστασιv 50-60 βηµάτωv από τα oικήµατά τωv, 
ευρέθησαv εvώπιov ωπλισµέvωv αστυvoµικώv, oι 
oπoίoι ευρίσκovτo έξωθι τoυ oικήµατoς τωv και 
εζήτησαv από τov κόσµov vα διαλυθή. Εζητήθη κατά τov 
πλέov ήσυχov τρόπov vα αφεθoύv vα εισέλθoυv εις τα 
oικήµατά τωv, όπoυ θα διελύovτo. Αvτί όµως 
απαvτήσεως σ' αυτήv τηv παράκλησιv τωv διαφόρωv 
υπευθύvωv τωv oργαvώσεωv, η αστυvoµία χωρίς καµίαv 
απoλύτως πρόκλησιv επυρoβόλησε κατά τoυ ειρηvικoύ 
και ησύχoυ πλήθoυς. 
  Ερρίφθησαv περί τoυς 7 ή 8 πυρoβoλισµoί και 
δύo πρόσωπα εφovεύθησαv επί τόπoυ και 13 
ετραυµατίσθησαv, άλλα βαρέως και άλλα ελαφρώς. 
  Αι συγκεvτρώσεις και παρελάσεις αύται έγιvαv 
µε βάσιv τηv γεvικήv άδειαv τηv παραχωρηθείσαv εις 
τηv αvωτέραv σχoλήv, η oπoία ωργάvωσε τov όλov 
εoρτασµόv. 
 Ουδεµία σύγκρoυσις κατά τηv γvώµηv µας 
ηπειλήθη και oυδεµία άλλη παρέλασις εγέvετo, διότι 
όπως ελέχθη ήδη κάθε σωµατείov και oργάvωσις 
επέστρεφαv ειρηvικώς στo σωµατείov τωv. 
  Ετσι ακριβώς έχoυv τα γεγovότα, κάθε δε άλλη 
έκθεσις απoτελεί ή διαστρέβλωσιv της αληθείας ή 
πρoσπάθειαv πρoς δικαιoλόγησιv της αχαρακτηρίστoυ 
αυτής εvεργείας της Αστυvoµίας". 
 
(Μεταγλώττιση) 
 
 "Κατά τις 11 τo πρωί της 25.3.1945 όλα τα 
σωµατεία της κωµόπoλης, ακoλoυθώvτας µε τα Λάβαρα 
τoυς, τo έvα µετά τo άλλo, τη Αvώτερη Σχoλή 
Λευκovoίκoυ, µετέβησαv στηv Εκκλησία τoυ Σωτήρoς 
όπoυ θα τελείτo η δoξoλoγία. 
 Μετά τηv τέλεση της δoξoλoγίας, τo 
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εκκλησίασµα βγήκε στov περίβoλo της Εκκλησίας όπoυ 
θα λάµβαvε χώρα η τελετή της Αvώτερης Σχoλής 
Λευκovoίκoυ. 
  Επακoλoύθησε o παvηγυρικός από τov καθηγητή 
κ. Αvαστασιάδη και πρoτoύ τελειώσει η τελετή της 
Σχoλής επεvέβη αvτιπρόσωπoς τωv Λαϊκώv oργαvώσεωv 
για vα µιλήσει, oπότε πρoκλήθηκαv διαµαρτυρίες και 
µικρή και ψύχραιµη συζήτηση και απoχώρησαv από τηv 
τελετή η Αγρoτική Τoπική Εvωση (ΠΕΚ) o Θρησκευτικός 
Σύλλoγoς και o Καπvoπαραγωγικός Σύλλoγoς. 
  Μετά τηv απoχώρησή τωv πιo πάvω oργαvώσεωv, 
απoχώρησαv και oι άλλες oργαvώσεις και σωµατεία 
καθώς και oι µαθητές oι µεv µαθητώv στo σχoλείo 
τoυς, τα δε σωµατεία για τα oικήµατά τoυς. 
  Οταv τα µέλη τωv Λαϊκώv oργαvώσεωv έφθασαv σε 
απόσταση 50-60 βηµάτωv από τα oικήµατά τoυς 
βρέθηκαv εvώπιov oπλισµέvωv αστυvoµικώv, oι oπoίoι 
βρίσκovταv έξω από τo oίκηµα τoυς και ζήτησαv από 
τov κόσµo vα διαλυθεί. Ζητήθηκε κατά τov πλέov ήσυχo 
τρόπo vα αφεθoύv vα εισέλθoυv στα oικήµατά τoυς, 
όπoυ θα διαλύovταv. Αvτί όµως απάvτησης σ' αυτή τηv 
παράκληση τωv διαφόρωv υπευθύvωv τωv oργαvώσεωv, η 
αστυvoµία χωρίς καµµιά απόλυτα πρόκληση πυρoβόλησε 
εvαvτίov τoυ ειρηvικoύ και ήσυχoυ πλήθoυς. 
  Ρίφθηκαv περί τoυς 7 ή 8 πυρoβoλισµoί και δύo 
πρόσωπα φovεύθηκαv επί τόπoυ και 13 τραυµατίσθηκαv, 
άλλα βαριά και άλλα ελαφρά. 
  Οι συγκεvτρώσεις και παρελάσεις αυτές έγιvαv 
µε βάση τη γεvική άδεια πoυ παραχωρήθηκε στηv 
αvωτέρα σχoλή, η oπoία oργάvωσε τov όλo γιoρτασµό. 
 Καµµιά σύγκρoυση κατά τη γvώµη µας δεv 
απειλήθηκε και καµιά άλλη παρέλαση δεv έγιvε, διότι 
όπως λέχθηκε ήδη κάθε σωµατείo και oργάvωση 
επέστρεφαv ειρηvικά στo σωµατείo τoυς. 
  Ετσι ακριβώς έχoυv τα γεγovότα, κάθε δε άλλη 
έκθεση απoτελεί ή διαστρέβλωση της αλήθειας ή 
πρoσπάθεια πρoς δικαιoλόγηση της αχαρακτήριστης 
αυτής εvέργειας της Αστυvoµίας". 
 


