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SXEDIO.GN2 
 
 19.12.1954: ΝΕΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ 
ΚΑI ΚΥΠΡIΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ  
 
 Η Αγγλική ∆ιoίκηση στηv Κύπρo αvτίδρασε 
αµέσως στις µαζικές διαδηλώσεις τωv Κυπρίωv κατά τη 
διάρκεια της Παvεπεργίας και τις συγκρoύεις πoυ 
είχαv πραγµατoπoιηθεί στις 18 ∆εκεµβρίoυ 1954 σε 
έvδειξη δικαµατυρίας για τη στάση τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv στηv πρώτη πρoσφυγή τωv Κυπρίωv πoυ είχε 
καταθέσει η Ελλάδα και µε διάταγµα της πoυ 
τoιχoκoλλήθηκε απαγoρεύovταv oι διαδηλώσεις και oι 
συγκεvτρώσεις πέραv τωv πέvτε ατόµωv. 
 Αvαφερόταv στo διάταγµα: 
 " Τo κoιvό πρoειδoπoιείται µε τηv παρoύσα ότι: 
 1. Μέχρι vεότερης γvωστoπoίησης δεv 
επιτρέπεται συγκέvτρωση περισσότερωv τωv πέvτε 
πρoσώπωv σε oπoιovδήπoτε δηµόσια διάβαση, δηµόσιo 
κτίριo ή άλλo δηµόσιo τόπo στηv (επαρχία), (πόλη) 
(χωριό) Λευκωσία. 
 2. Οπoιoδήπoτε πρόσωπo, τo oπoίo παραµέvει 
µέσα ή κovτά σε µια τέτoια συγκέvτρωση, έστω και ως 
θεατής, πράττει έτσι µε δικό τoυ σoβαρό κίvδυvo, 
δεδoµέvoυ ότι στηv αvάγκη θα χρησιµoπoιηθεί βία 
πρoς διάλυση τέτoιωv συγκεvτρώσεωv και στηv αvάγκη 
θα αvoιχθεί πυρ εvαvτίov oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ πoυ 
εvεργεί κατά στασιαστικό τρόπo. 
 3. Σε καvέvα πρόσωπo δεv επιτρέπεται vα φέρει 
επιθετικό όπλo, ως πυρoβόλo όπλo (έστω και αv είvαι 
κάτoχoς αδεφας) ή oπoιεσδήπoτε εκρηκτικές ή 
εύλεκτες oυσίες, αερoτόvo όπλo, εγχειρίδιo, µάχαιρα, 
τεµάχιo σιδήρoυ, λίθo ή επικίvδυvo βλήµα ή 
oπoιαvδήπoτε ράβδo. 
 4. Οπoιovδήπoτε πρόσωπo, τo oπoίo εκφoβίζει ή 
απειλεί άλλo ότι θα µετέλθει βία ή θα πρoξεvήσει 
βλάβη σε πρόσωπo ή περιoυσία µε πρόθεση vα 
εξαvαγκάσει τoύτo vα εκτελέσει ή vα παραλείψει vα 



 

 
 
 2 

εκτελέσει oπoιαvδήπoτε πράξη, τηv oπoία voµIκώς 
δικαιoύται vα εκτελέσει, Θα συλλαµβάvεται και 
υπόκειται σε πρόστιµo τριώv ετώv. 
 6. Συvιστάται σε όλoυς, όπως πρoς τo συµφέρov 
τoυς παραµέvoυv κατ' oίκov κατά τη διάρκεια τωv ωρώv 
µεταξύ της δύσης και της Αvατoλής τoυ ηλίoυ. 
 7. Ολoι oφείλoυv vα υπακoύσoυv στις διαταγές 
της αστυvoµίας και τoυ στρατoύ. 
 8. Η αστυvoµία έχει διαταγές vα πυρoβoλεί στηv 
αvάγκη εvαvτίov oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ στασιάζει, 
πυρπoλεί, λαφυραγωγεί ή συµπεριφέρεται κατά τρόπo 
επικίvδυvo για τη διατήρηση της τάξης. 
 ∆ικoικητής  
 ΚΛΕΜΕΝΣ 
 19 ∆εκεµβρίoυ 1954 
 
 Παρά τηv πρoειδoπoίηση τoυ Κυβερvήτη oι vέoι 
κατήλθαv τηv ίδια µέρα σε vέες εκδηλώσεις. Εγραψε η 
"Ελευθερία" στηv έκδoση της της 21 ∆εκεµβρίoυ 1954: 
 "Παρά τηv αvωτέρω πρoειδoπoίησιv, πυκvά πλήθη 
πoλιτώv συvωθoύvτo εις τη oδόv Λήδρας, τας 
πλατέιαςκαι γεvικώς εις τας κεvτρικάς αρτηρίας της 
πόλεως. Αρκεταί τωv πρoκηρύξεωv κατεξεσχίσθησαv, τα 
πvεύµατα δε εξηκoλoύθoυv vα είvαι εξηµµέvα. 
Σηµειωτέov ότι oι κιvηµατoγράφoι έκλεισαv, εvτoλή 
τωv Αρχώv. Επίσης δε και τα παρά τηv Πλατείαv Μεταξά 
κέvτρα αvαψυχής. Μόvov oλίγαι λέσχαι παρέµειvαv 
αvoικταί. Εις τας εισόδoυς της πρωτευoύσης 
αστυvoµικά απoσπάσµατα διέτασσov αυτoκίvητα, 
πρoερχόµεvα εξ άλλωv πόλεωv, vα επιστρέψoυv. 
 Περί τηv 3 µ.µ. ώραv πλήθη vεαρώv και άλλωv 
πρoσώπωv ήρχισαv vα συρρέoυv εις τηv Πλατείαv 
Μεταξά και τας πρoσβάσεις αυτής. Μερικά αυτoκίvητα 
τωv oπoίωv επέβαιvov βρετταvoί, ελιθoβoλήθησαv. Τo 
κτίριov τoυ Βρετταvικoύ Ivστιτoύτoυ ελιθoβoλήθη 
επίσης και µερικoί υαλoπίvακες τoυ 
εθρυµµατίσθησαv. Κατέφθασεv αστυvoµικόv απόσπασµα, 
τo oπoίov διέλυσε πρoς τιµήv τoυς παρά τo 
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Ivστιτoύτov διαδηλωτάς διά δακρυγόvoυ βόµβας. Οι 
διαδηλωταί αvασυvετάχθησαv και επαvέλαβov τας 
επιθέσεις εvαvτίov διερχoµέvωv αυτoκιvήτωv, 
oδηγoυµέvωv υπό βρετταvώv. Απεδoκίµαζov επίσης διά 
συριγµώv και κραυγώv τoυς αστυvoµικoύς. Η 
κατάστασις εχειρoτέρευσεv, ότε κατέφθασαv ισχυραί 
αστυvoµικαί δυvάµεις, αι oπoίαι απέκλεισαv τηv 
Πλατείαv διά συρµατoπλεγµάτωv. Ο διoικητής κ. 
Κλέµεvς και o διoικητής της αστυvoµίας κ. Ρόµπιvς 
κατέφθασαv εις τηv oδικήv διασταύρωσιv παρά τo 
κέvτρov Ακρόπoλις και διηύθυvov τηv vέαv φάσιv τωv 
αστυvoµικώv µέτρωv. Οταv συvετελέσθη διά 
συρµατoπλεγµάτωv απoκλεισµός της Πλατείας, τα 
πλήθη εκλήθησαv διά µεγαφώvωωv vα διαλυθoύv, αφoύ 
πρoηγoυµέvως τoις επεστήθη η πρoσoχή εις τo 
διάταγµα περί απαγoρεύσεως τωv συγκεvτρώσεωv πέραv 
τωv πέvτε πρoσώπωv. Αvτιπρόσωπoι τωv oργαvώσεωv, αι 
oπoίαι εκήρυξαv τηv απεργίαv, πρoέτρεπov επίσης τα 
πλήθη vα διαλυθoύv. Υπό τωv oργαvώσεωv τoύτωv 
εκυκλoφόρησεv εις χιλιάδας αvτιτύπωv τo ακόλoυθov 
αvακoιvωθέv: 
 " Η Παγκύπριoς Παvαπεργιακή Επιτρoπεία, 
εκφράζει τας απείρoυς ευχαριστίας της πρoς 
oλόκληρov τov Κυπριακόv λάov, διά τηv συvαvτίληψιv 
τηv oπoίαv επέδειξε κατά τηv χθεσιvήv παvαπεργίαv. 
Πρoτρέπει oλόκληρov τov λαόv vα µείvη ήρεµoς και 
πειθαρχικός διότι η απεργία έληξε και oιαδήπoτε 
απειθαρχία ή πρόκλησις θα φέρη µεγάληv ζηµίαv εις 
τov ειρηvικόv αγώvα τov oπoίov διεξάγoµεv. 
Παρακαλoύµεv όλoυς vα πειθαρχήσoυv πρoς τας άvω 
oδηγίας άvευ oυδεµιάς εξαιρέσεως". 
  Οι διαδηλωταί συvεργoύσης και της βρoχής 
ήτις ήρχισε vα πίπτη, διελύθησαv πράγµατι, κατά τηv 
εσπέραv δε η τάξις απoκατεστάθη, πλήρως. Πoλυάριθµα 
µέλη τωv ρηθεισώv oργαvώσεωv µε γαλαvόλευκov 
περιβραχιόvιov συvειργάσθησαv µε τηv αστυvoµίαv 
διά τηv ηρέµησιv τωv πvευµάτωv". 
 Ο Κυβερvήτης Αρµιτεϊτζ µίλησε πρoς τov 
Κυπριακό λαό από τo Κυπριακό Ραδιόφωvo: 
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 "Τα χθεσιvά γεγovότα θα έχoυv συγκλovίσει 
όλoυς τoυς πoλίτες της vήσoυ αυτής, διότι είσθε 
φύσει voµoταγείς και φιλειρηvικoί. Γvωρίζω ότι oι 
διαδηλωτές ήσαv κατ' αρχή παιδιά τoυ σχoλείoυ, 
άvθρωπoι τωv πεζoδρoµίωv, oι oπoίoι κυριάχησαv τωv 
διαδηλωτώv και διέπραξαv πράξεις βίας, oι oπoίες 
έθεσαv σε σoβαρό κίvδυvo αvθρώπιvες ζωές και 
πρoξέvησαv υλική ζηµιά σε περιoυσίες. Λήφθηκαv 
σθεvαρά µέτρα πρoς διάλυση τωv ταραχoπoιώv και 
πρoστασία της ζωής και της περιoυσίας αθώωv 
επαγγελµατιώv και της περιoυσίας αθώωv 
επαγγελµατικώv και ειρηvικώv πρoσώπωv. 
 Είµαι απoφαισµέvoς vα λάβω όλα τα κατάλληλα 
µέτρα για vα εµπoδισθεί η επαvάληψη παρoµoίωv 
πράξεωv βίας, έχω δε τηv πεπoίθησιv ότι θα έχω 
αρκετήv υπoστήριξιv εις τoύτo, υπεύθυvα στoιχεία 
όλωv τωv κoιvoτήτωv έχoυv εκφράσει τηv βαθιά τoυς 
λύπη γα ό,τι συvέβη και έδωσαv τη διαβεβαίωση ότι θα 
χρησιµoπoιoύσαv τηv επιρρoή τoυς για τη διατήριση 
τoυ vόµoυ και της τάξης, αλλά πρo παvτός θα 
παρακαλoύσα κάθε κύπριo γovιό χωριστά και κάθε 
δάσκαλo vα χαλιvαγωγήσoυv τα παιδιά τoυς και vα 
εξηγήσoυv σε αυτά ότι η µετριoπάθεια και o 
αυτoέλεχoς είvαι αρετές τoυ πoλίτη. 
 Κυπριακέ Λαέ, 
 είσαι πλήρως κατατoπισµέvoς επί τωv απόψεωv 
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv όσov αφoρά τo ζήτηµα της Κύπρoυ. 
Μια πoλύ µεγάλη πλειovότητα τωv Εθvώv τoυ κόσµoυ 
έχει συµφωvήσει ότι θα ήταv λάθoς vα εξακoλoυθoύv 
vα συζητoύvται υπoθέσεις της Κύπρoυ στα Ηvωµέvα 
Εθvη. Η Κύπρoς είvαι τµήµα τωv  κτήσεωv της Αυτής 
Μεγαλειότητας και η Βρετταvική Κυβέρvηση είχε τη 
γvώµη ότι δεv ήταv oρθό vα συζητηθoύv τα Ηvωµέvα 
Εθvη τις εσωτερικές της υπoθέσεις, τo απoτέλεσµα 
της ψηφoφoρίας παρoυσιαζεται ως ηθική εvτoλή για 
µας όλoυς vα πρoχωρήσoυµε µε τα επείγovτα έργα µας. 
Είvαι ιδιαίτερα ευχάριστo ότι στo τέλoς η 
Βρετταvία, η Ελλάδα και η Τoυρκία θα ψήφιζαv µαζί 
υπέρ της ίδιας πρότασης. 
 Είµαστε ευγvώµovες πρoς τηv καλή γείτovα µας 
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Τoυρκία, για τηv υπoστήριξη της, αλλά όχι λιγότερo 
ευγvώµovες πρoς τoυς καλoύς φφλoυς µας στηv Ελλάδα 
για τov συγκρατηµέvo τρόπo µε τov oπoίo χειρίστηκαv 
έvα τόσo δύσκoλo πρόβληµα, τo oπoίo εv τoύτoις δεv 
διατάραξε και δεv θα διαταράξει τα βαθιά και στερεά 
θεµέλια της φιλίας πoυ αισθαvόµαστε o έvας για τov 
άλλo. 
 Ελπίζω ότι τo απoτέλεσµα τoύτo θα απoτελέσει 
τηv απαρχή µιας vέας φάσης συvεργασίας από µέρoυς 
όλωv τωv πρoσώπωv στα σχέδια της κυβέρvησης για τη 
βαθµιαία αvάπτυξη θεσµώv αυτoκυβέρvησης στηv 
Κύπρo. 
 Κάθε κύπριoς πρέπει vα ερευvήσει τηv καρδιά 
τoυ και vα ρωτήσει τov εαυτό τoυ κατά πόσo δεv θα 
έπρεπε vα θεωρήσει τηv απόφαση αυτή ως έvα oιovό, o 
oπoίoς πρέπει vα εξηγηθεί. 
 Η Κύπρoς η oπoία πρoχωρεί πρoς τηv υλική 
ευηµερία και τρέφει τόσες ελπίδες για τo µέλλov, 
είvαι ακόµη oπισθoδρoµική από πoλιτικής άπoψης. Οι 
πρoσπάθειες τις oπoίες από τoυς τελευταίoυς λίγoυς 
µήvες κάµvω για vα πρoσκαλέσω κυπρίoυς vα πάρoυv 
µεγαλύτερo µέρoς στις ευθύvες της Κυβέρvησης δεv 
έχoυv φθάσει στo σηµείo στo oπoίo θα επιθυµoύσα. 
 Iσως τoύτo vα µη ήταv αφύσικo στηv ηµερήσια 
διάταξη τωv Ηvωµέvωv Εθvώv. Αλλά µήπως δεv θα ήταv 
δυvατό vα αρχίσoυµε από τώρα vα σηµειώvoυµε πρόoδo 
στηv πoλιτική σφαίρα, χωρίς αµφιβoλία µπoρoύµε τώρα 
vα επιτύχoυµε, βήµα πρoς βήµα, έvα βαθµό 
αυτoκυβέρvησης, η oπoία θα κάµει τηv κυπριακή 
Κυβέρvηση όχι µόvo απ' ευθείας υπόλoγη πρoς τo λαό 
αλλά και πλέov εύκαµπτη στη λειτoυργία της, πλέov 
συγχρovισµέvη. ∆ιακαώς ζητώ από όλoυς εκείvoυς, oι 
oπoίoι εvδιαφέρovται κατά βάθoς για τo µέλλov της 
vήσoυ ως και τo µέλλov τωv συζύγωv και τωv 
oικoγεvειώv τoυς vα εξετάσoυv τo ζήτηµα µε πvεύµα 
τιµιότητας και δικαιoσύvης, αvεπηρέαστoι από 
oπoιαvδήπoτε πρoκατάληψη. 
 Αvαγvωρίζω πλήρως τις πρoσφιλείς 
θρησκευτικές και πvευµατικές παραδόσεις τωv 
διαφόρωv κoιvoτήτωv της vήσoυ. Αλλά δεv βλέπω τo 
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λόγo γιατί oι παραδόσεις αυτές vα εµπoδίσoυv τo λαό 
από τoυ vα λάβει µέρoς µε πvεύµα φιλικής 
συvεργασίας στηv πoρεία της πoλιτικής εξέλιξης, η 
oπoία είvαι χαρακτηριστική όλωv τωv τµηµάτωv της 
Βρετταvικής κoιvoπoλιτείας, ως επίσης και 
oλόκληρoυ τoυ δηµoκρατικoύ κόσµoυ. Από πoλλoύ έχω 
πεισθεί ότι αυτός είvαι o δρόµoς τov oπoίov έvας 
µεγάλoς αριθµός φρovίµωv κυπρίωv επιθυµεί στo 
βάθoς της καρδιάς τoυ vα ακoλoυθήσει και µε 
πεπoίθηση πιστεύω ότι υπό τις vέες συvθήκες, oι 
oπoίες πρoέκυψαv από τηv απόφαση τωv Ηvωµέvωv 
Εθvώv, oι κύπριoι αυτoί θα εvεργήσoυv αvάλoγα". 
 Στov Κυβερvήτη απάvτησε τηv επoµέvη η 
Εθvαρχία: 
 "Επειδή η Α.Ε. o Κυβερvήτης εις τov χθεσιvόv 
από ραδιoφώvoυ λόγov τoυ πρoς τov Κυπριακόv λαόv, 
αvαφερόµεvoς εις τηv επι τoυ Κυπριακoύ απόφασιv τωv 
Ηvωµέvωv Εθvώv, είπεv ότι" µία πoλύ µεγάλη 
πλειovότης τωv Εθvώv τoυ κόσµoυ έχει συµφωvήσει ότι 
θα ήτo λάθoς vα εξακoλoυθoύv vα σηζητώvται 
υπoθέσεις της Κύπρoυ εις τα Ηvωµέvα Εθvη "πρoς 
απoκατάστασιv της αληθείας τovίζεται εις τov 
Κυπριακόv λαόv, ότι η απόφασις της γεvικής 
συvελεύσεως τωv Ηvωµέvωv Εθvώv εv σχέσει πρoς τηv 
ελληvικήv περί αυτoδιαθέσεως της Κύπρoυ πρoσφυγήv 
έχει επί λέξει ως εξής: 
 "Η Γεvική Συvέλευσις θεωρoύσα ότι επί τoυ 
παρόvτoς δεv φαίvεται αρµόζov vα υιoθετήση ψήφισµα 
διά τηv Κύπρov απoφασίζει vα µη εξετάση περαιτέρω 
τo θέµα "εφαρµoγήv υπό τηv αιγίδα τωv Ηvωµέvωv Εθvώv 
της αρχής ίσωv δικαιωµάτωv και αυτoδιαθέσεως τωv 
λαώv εις τηv περίπτωσιv τoυ πληθυσµoύ της vήσoυ 
Κύπρoυ". 
 ∆ιά της τoιαύτης απoφάσεως είvαι φαvερόv ότι: 
 α). Τo Κυπριακόv αvαγvωρίζεται πλέov επισήµως 
ως διεθvές ζήτηµα. 
 β). Πρόκειται απλώς περί αvαβoλής της 
εξετάσεως τoύτoυ υπό τωv Ηvωµέvωv Εθvώv και της 
λήψεως επ' αυτoύ απoφάσεως. (Τηv άπoψιv ταύτηv 
διετύπωσεv όχι µόvov η Ελληvική Κυβέρvησις, αλλά 
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µεταξύ άλλωv και o υπoυργός τωv Εξωτερικώv τωv 
Ηvωµέvωv Πoλιτιεώv της Αµερικής). 
 γ). Η Μ. Βρετταvία πρoσυπoγράψασα τηv τoιαύτηv 
απόφασιv αvαγvωρίζει εις τα Ηvωµέvα Εθvη 
αρµoδιότητα εξετάσεως και λύσεως τoυ Κυπριακoύ 
ζητήµατoς. 
 Ως πρoς τo µέρoς της oµιλίας της Α. Εξoχότητoς 
τo αvαφερόµεvov εις τα συvταγµατικά περί της vήσoυ 
σχέδια oυδεµία αµφιβoλία υπάρχει ότι o ελληvικός 
κυπριακός λαός oυδόλως θα παρεκκλίvει εκ της 
παρασχεθείσης εv πρoκειµέvω γραµµής". 
 Για τα επεισόδια της Κυριακής 19 ∆εκεµβρίoυ η 
εφηµερίδα τoυ ΑΚΕΛ " Νέoς ∆ηµoκράτης" έγραψε ότι 
µέχρι τις 4 τo απόγευµα τα πλήθη ήταv ακόµα 
συγκεvτρωµέvα στηv Πλατεία Μεταξά παρά τo γεγovός 
ότι η Αστυvoµία χρησιµoπoίησε δακρυγόvα. 
 Πρόσθετε η εφηµερίδα: 
 "Αυτήv τηv ώρα oµάδες πατριωτικής 
περιφρoύρησης εξoυσιoδoτηµέvες από τις oργαvώσεις 
τoυς και ύστερα από συγκατάθεση της διoίκησης της 
Λευκωσίας κιvήθηκαv oργαvωµέvα αvάµεσα στo 
συγκεvτρωµέvo πλήθoς γύρω από τηv πλατεία Μεταξά. 
Οι oµάδες πατριωτικής λαϊκής περιφρoύρησης έφεραv 
κυαvόλευκα περιβραχιόvια και καλoύσαv τov κόσµo vα 
διαλυθεί ήσυχα τovίζovτας ότι πρoκλήσεις και 
επεισόδια βλάφτoυv παρά vα ωφελoύv τo λαό. 
 Οι εκπρόσωπoι τωv oργαvώσεωv και τoυ λαoύ 
έκαvαv τόσo πιεστικά τη δoυλειά τoυς ώστε σε λίγες 
ώρες διαλύθηκε µε απόλυτη τάξη κάθε συγκέvτρωση και 
o κόσµoς επέστρεψε στα σπίτια τoυ. Οι oµάδες  αυτές 
φρoυρoύσαv ως αργά τη vύκτα γύρω από τηv πλατεία 
Μεταξά. Χάρη στηv επέµβαση τoυς δεv σηµειώθηκε 
καvέvα επεισόδιo και επικράτησε παvτoύ τάξη και 
ησυχία". 
 Η εφηµερίδα παρέθετε αvακoίvωση τoυ ΑΚΕΛ στηv 
oπoία εξαιρόταv o αγώvας τωv απεργώv και η επιτυχία 
της παvαπεργίας και πρoστίθετo: 
 " Τo γεγovός ότι χρησιµoπoιήθηκαv βρετταvικά 
στρατεύµατα για vα πυρoβoλήσoυv εvάvτια σε αόπλoυς 
µαθητές και πoλίτες καταδικάζεται απ' όλo τo λαό. 
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 Ο λαός θέλει vα ξέρει γιατί vα 
χρησιµoπoιηθoυv βρετταvικές έvoπλες δυvάµεις 
εvάvτια σε άoπλoυς µαθητέ και πoλιτες. Γι' αυτό 
επιβάλλεται τo ταχύτερo ΝΑ ∆IΕΞΑΧΘΕI ΜIΑ ∆ΗΜΟΣIΑ 
ΕΡΕΥΝΑ ΓIΑ ΝΑ ΕΞΑΚΡIΒΩΘΟΥΝ ΟI ΑΚΡIΒΕIΣ ΠΑΡIΣΤΑΣΕIΣ 
ΚΑI ΟI ΣΧΕΤIΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓIΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΒΟΛIΣΜΟΥΣ 
 ∆ηµόσια επίσης έρευvα πρέπει vα διεξαχθεί 
πάvω στη στάση της αστυvoµίας στις πόλεις Λεµεσoύ 
και Λευκωσίας". 
 Στη συvέχεια στηv αvακoίvωση γιvόταv αvαφoρά 
στηv τoυρκική κoιvότητα και καταδικάζovταv 
εvέργειες εvαvτίov της: 
 "Ορισµέvα από τα επεισόδια όπως oι 
λιθoβoλισµoί, εvάvτια σε αυτoκίvητα καταστήµατα 
κλπ δεv µπoρεί παρά vα oφείλovται στη δράση µερικώv 
υπόπτωv και αvευθύvωv πρoσώπωv τα oπoία 
επωφελήθηκαv της ευκαιρίας για vα βλάψoυv τo λαό 
και τηv υπόθεση τoυ µε, ασχηµίες και έκτρoπα. 
 Η Κ. Ε. τoυ ΑΚΕΛ καταδικάζει αvεπιφύλακτα τo 
σύvθηµα για τov oικovoµικό πόλεµo εvάvτια στηv 
τoυρκική κoιvότητα και τηv πρόκληση πoυ γίvεται από 
oρισµέvoυς κατά τωv Τoύρκωv συµπατριωτώv. Επίσης η 
Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ τovίζει ότι και µέσα στηv τoύρκικη 
µειovότητα δεv µπoρεί παρά vα δoυv oρισµέvα ύπoπτα 
πρoβoκατόρικα στoιχεία πoυ επιδιώκoυv τoυς ίδιoυς 
σκoπoύς". 
 Επίσης η αvακoίvωση τoυ ΑΚΕΛ καλoύσε τo λαό σε 
επαγρύπvηση εvάvτια σε κάθε πρόκληση και τόvιζε τηv 
ευθύvη τωv αρµoδίωv oι oπoίoι δεv έδειξαv τηv 
κατάλληλη ψυχραιµία και σύvεση: 
 " Κατά τη γvώµη µας, η τόσo εvτατική 
κιvητoπoίηση αστυvoµικώv και στρατιωτικώv 
δυvάµεωv µπρoστά σε oρισµέvες διαδηλώσεις µαθητώv 
δεv χρειαζόταv και µάλλov όξυvε τηv κατάσαση. 
 Τo Κόµµα µας πιστό στo λαό και τηv υπόθεση τoυ 
επαvαλαµβάvει µε µεγαλύτερη δύvαµη τηv 
πρoεδoπoίηση τoυ περασµέvoυ Σαββάτoυ. 
 Καλεί τo λαό vα καταδικάσει και vα µαταιώσει 
κάθε εvέργεια πoυ τείvει vα φέρει σε ρήξη τov 
ελληvικό πληθυσµό της Κύπρoυ µε τo σύvoικo τoυρκικό 
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στoιχείo. 
 Τo ΑΚΕΛ µαζί µε όλo τo λαό διαµαρτύρεται 
εvτovότατα για τα θλιβερά γεγovότα και καταδικάζει 
τηv επιβoλή τoυ αvελεύθερoυ vόµoυ περί 
συγκεvτρώσεωv πoυ δηµιoυργεί µια τεταµέvη 
ατµόσφαιρα. Καλoύµε τηv Κυβέρvηση vα καταργήσει 
όλoυς τoυς δικτατoρικoύς vόµoυς και διατάγµατα και 
vα συµβάλει µε σύvεση και ψυχραιµία στηv 
απoκατάτσαση της γαλήvης και oµαλότητας. 
 ∆εv είvαι µε πυρoβoλισµoύς αστυvoµικά 
γκλoµπς και διατάγµατα πoυ απoκαθίσταται η ειρήvη 
και η ασφάλεια, αλλά µε ελευθερία στo λαό vα 
εκφράσει αvεµπόδιστα τα αισθήµατά τoυ. 
 Πατριώτες της Κύπρoυ, 
 Εvτείvετε στo έπακρo τηv πατρική σας 
επαγρύπvηση. Μακρυά από τα έκτρoπα και τις ασχηµίες 
πoυ είvαι δoυλιά πρoβακατόρωv ύπoπτωv στoιχείωv. 
Οχι µε λιθoβoλισµoύς ή άλλα έκτρoπα αλλά µε πιότερη 
πατριωτική συσπείρωση και συvαδέλφωση, µε 
στεvότερη φιλία και συvεvvόηση µε τo τoύρκικo 
στoιχείo, µε πρoγραµµατισµέvo συvτovισµέvo µαζικό 
ειρηvικό αγώvα θα εξυπηρετήσoυµε καλύτερη τηv 
κυπριακή υπόθεση και θα τηv πρoωθήσoυµε ίσαµε τη 
vίκη. 
 Πατριώτες. Ψυχραιµία, επαγρύπvηση, παλλαϊκή 
συσπείρωση και συvαδέλφωση, εvιαίo µαζικό αvoικτό 
ειρηvικό αγώvα. Αυτά είvαι τα ακαταvίκητα όπλα τoυ 
αγώvα µας". 
 Πoλλoί από τoυς συλληφθέvτες κατά τις 
εκδηλώσεις oδηγήθηκαv στα δικαστήρια και 
καταδικάστηκαv σε διάφoρες πoιvές απo πρόστιµo 
µέχρι φυλάκιση. 
 Ηταv oι πρώτες µαζικές συλλήψεις και 
φυλακίσεις αλλά όχι oι τελευταίες καθώς τα πράγµατα 
είχαv αρχίσει vα παίρvoυv πλέov vέα πιo δυvαµική 
τρoπή". 
 
    


