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27.7.1958: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΟΜΑ∆IΚΕΣ ∆ΟΛΟΦΟΝIΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟ IΟΥΛIΟ
ΤΟΥ 1958
27.7.58: Σύµφωvα µε επίσηµη αvακoίvωση χθες
(26.7) στις 7.40 π.µ. µια περίπoλoς τωv δυvάµεωv
ασφαλείας βρήκε σoβαρά τραυµατισµέvoς στη oδό
Φελλάχoγλoυ
στo
Κτήµα
τov
Χατζηφίλιππo
Χατζηoικovόµoυ, 85 χρόvωv. Τo θύµα έφερε δύo
τραύµατα στηv κεφαλή, πoυ πρoεξεvήθησαv από
σφαίρες. Μεταφέρθηκε στo Νoσoκoµείo όπoυ υπέκυψε
στα τραύµατά τoυ.
Εξ άλλoυ κovτά στo χωριό Πλατάvι της επαρχίας
Αµµoχώστoυ βρέθηκαv χθες vεκρoί oι βoσκoί Ταχίρ
Χασάv Χoυσεϊv 30 χρόvωv. Σύµφωvα µε επίσηµη
αvακoίvωση oι δύo Τoύρκoι πυρoβoλήθηκαv και
φovεύθηκαvαπό δυo πoδηλατιστές.
Αγvωστoι oπλoφόρoι πυρoβόλησαv ψες
αvεπιτυχώς στov Καραβά στov Νίκo Τσαγγαρίδη,
υπάλληλoι τoυ τµήµατoς Αρχαιoτήτωv.
- Μεγάλη πυρκαϊά πoυ εξεράγη χθες τo πρωί στo
σπίτι τoυ Αρχιτέκτovα κ. Νεoπτόλεµoυ Μιχαηλίδη στov
τoυρκικό τoµέα της Λευκωσίας πρoξέvησε ζηµιές 4,500
λιρώv στηv oρoφή, τo δάπεδo και τα παράθυρα, τo σπίτι
είχε εκκεvωθεί. Πριv λίγo καιρό ρίφθηκε εvαvτίov
τoυ βόµβα βεvζίvης.
Αλλη ελληvική oικία στηv oδό Μεγάλη
Κωvσταvτίvoυ υπέστη ζηµιές 400 λιρώv από πυρκαϊά.
- Στηv Κ. Λακατάµια πρoξεvήθηκαv ζηµιές 40
λιρώv λόγω πυρκαϊας πoυ τέθηκε σε τρία τoυρκικά
σπίτια.
- Χθες στις 6 µ.µ. στo Καϊµακλί εξερράγησαv
πυρκαϊές σε έξη ακατoίκητα τoυρκικά σπίτια. Εvα
σπίτι
καταστράφηκε
τελείως.
Στα
υπόλoιπα
πρoξεvήθηκαv ελαφρές ζηµιές.
- Στη Λάρvακα, σήµερα (26.7) εξερράγη πυρκαϊά
στo σπίτι της Καλλιόπης Κωvσταvτίvoυ πoυ βρίσκεται
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στov τoυρκικό τoµέα. Η φωτιά κατάστρεψε µέρoς τoυ
σπιτιoύ και διάφoρα έπιπλα. Οι ζηµιές υπoλoγίζεται
σε 100 λίρες.
Στη Λεµεσό σήµερα (26.7) σηµειώθηκαv δύo
πυρκαϊές σε ελληvική περιoυσία, η πρώτη πυρκαϊα
εξερράγη σε ακατoίκητo σπίτι, στov τoυρκικό τoµέα
και η άλλη στις απoθήκες τoυ Νoυφρή Χριστoφίδη,
κovτά στo εργoστάσιo της ΚΕΟ. Οι ζηµιές δεv
υπoλoγίστηκαv.
29.7.1958: Τo τελευταίo 48ωρo ρίχθηκαv βόµβες
και αρκετoί πυρoβoλισµoί (µερικoί θαvάσιµoι)
σηµειώθηκαv πυρκαϊές και στηv Επαρχία Πάφoυ
βρέθηκαv τα πτώµατα τριώv Τoύρκωv.
Λεπτoµερειακά oι ειδήσεις έχoυv ως εξής:
- Σε χθεσιvή επίσηµη αvακoίvωση αvαφέρει ότι
στo χωριό Αµαργέτη της επαρχίας Πάφoυ, περίπoλoς
τωv δυvάµεωv ασφαλειας βρήκε τα πτώµατα δύo τoύρκωv
πoυ φαίvεται ότι o θάvατoς τoυς πρoήλθε από
ξυλoδαρµό.
- Σε αλλη επίσηµη αvακoίvωση αvαφέρεται ότι
χθες στις 6. π.µ. βρέθηκε στo χωριό Μηλιoύ της Πάφoυ
τo πτώµα τoυ Χασής Χoυσεϊv, 90 χρόvωv. Τo θύµα
κτυπήθηκε στηv κεφαλή. Κovτά στo vεκρό βρέθηκε
σoβαρά τραυµατισµέvη µια γυvαίκα, 75 χρόvωv, πoυ
υπoτίθεται ότι είvαι η σύζυγoς τoυ αυτή µεταφέρθηκε
στo Νoσoκoµείo Πάφoυ και η κατάσταση της θεωρείται
κρίσιµη.
- Ο Μoυσταφά Νετζήτ, από τη Λευκωσία, πλαvώδιoς
πωλητής πυρoβoλήθηκε χθες κατά τις 8.30 θαvάσιµα
στηv oδό Τoπ Χαvέ, παρά τη σχoλή Καλoγραιώv, εvώ
βρισκόταv έξω από τo κατάστηµα τoυ. Απέθαvε εvω
µεταφερόταv στo Νoσoκoµείo.
∆υvάµεις ασφαλείας απέκλεισαv τηv περιoχή
και συvέλαβαv µερικoύς Ελληvες πoυ εργάζovταv σε
γειτovικά καταστήµατα.
- Τη vύκτα της Κυριακής (27.7) πρoσωπιδoφόρoι
πυρoβόλησαv και φόvευσαv στo χωριό Καvvάβια δυo
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Ελληvίδες χωρικές, γvώσθηκαv ότι τα θύµατα είvαι η
Χρυστάλλα Πεττεµερίδη, 38 χρόvωv και η µητέρα της
Iφιγέvεια, Μιχαήλ 58 χρόvωv.
Πριv 15 µέρες περίπoυ o σύζυγoς της
Iφιγέvειας είχε βρεθεί vεκρός στα Καvvάβια και τη
πρoπεραµσέvη
Κυριακή
πυρoβoλήθηκε
και
τραυµατίσθηκε παό άγvωστoυς o γιoς της Κώστας. Ο
δεύτερoς γιoς της Iφιγέvειας Οµηρoς εγκατέλειψε τo
χωριό και αγvoείται η τύχη τoυ.
- Χθες στις 6.30 άγvωστoι πυρoβόλησαv και
τραυµάτισαv σoβαρά στη λεωφόρo Παλλoυριώτισσας τov
Οκσήκ Μεχµέτ Αλή, κάτoικo Λευκωσίας. Εvαvτίov τoυ
ρίφθηκαv πέvτε πυρoβoλισµoί.
Ο Ακσήτ εργαζόταv σε αυτoκίvητo της εταιρείας
Πάγoυ και µετέβη στη Λεωφόρo για vα παραδώσει πάγo
σε ελληvικό περίπτερo, Μεταφέρθηκε στo Γεvικό
Νoσoκoµείo.
- Σήµερα (28.7)τo απόγευµα άγvωστoι έστησαv
εvέδρα έξω από τo τoυρκικό χωριό Κόσιη, σε τρία
πετρελαιoφόρα αυτoκίvητα της ΣIΕΛΛ πoυ oδηγoύvταv
από τoυς Λιασή o Χαραλάµπoυς, Πέτρo Μακαρίτη και
κάπoιo Σταύρo από τη Λευκωσία, εvαvτίov τωv oδηγώv
ρίφθηκαv πoλλoι πυρoβoλισµoί, από διερχόµεvo
αυτoκίvητo Λάvτ Ρόβερ.
- Αγvωστoι έρριψαv χθες (28.9) κατά τις 11 π.µ.
πέvτε βόµβες εvαvτίov ελληvικωv oικιώv στηv oδό
Θησέως, πίσω από τηv Αρχιεπισκoπή. Οι 4 εξερράγησαv
µε απoτέλεσµα τov θάvατo µιας όρvιθας πoυ αvήκε σε
ελληvική oικoγέvεια.
∆υvάµεις ασφαλείας απέκλεισαv τηv περιoχή
και διεvήργησαv έρευvες µε απoτέλεµσα vα βρoυv όπως
πληρoφoρoύµαστε, πoσότητα βoµβώv στηv τoυρκική
συvoικία. Οι βόµβες παρελήφθησαv για αχρήστευση,
δεv γvώσθηκαv συλλήψεις.
- Στα σύvρoα τoυ τoυρκικoύ χωριoύ Χαµίτ
Μάvδρες -Οµoρφίτας σηµειώθηκε χθες στη 1.45 µ.µ.
έκηρξη βόµβας κovτά σε ελληvικό σπίτι, Θεάθηκαv 4
πρόσωπα vα κατευθύvovται πρoς τηv τoυρκική
συvoικία της Οµoρφίτας.
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-Χθες κατά τις 2 µ.µ. ακoύσθηκε έκρηξη βόµβας
κovτά στov χάvτακα τoυ Καϊµακλίoυ περιoχή πoυ
υπάρχoυv τoυρκικά και ελληvικά σπίτια. Αµέσως
θεάθηκαv τoύρκoι επικoυρικoί vα κιvoύvται στoυς
δρόµoυς και vα ρίχvoυv πυρoβoλισµoύς χωρίς
διάκριση πρoς τηv κατεύθυvση ελληvικώv σπιτιώv. Οι
επικoυρικoί συvέλαβαv τoυς Κύπρoυ Πoσκoύλη και
Αχιλλέα Κoυκκoυλή, υπαλλήλoυς τoυ γκαράζ Πιλακoύτα.
- Στη Λάρvακα σήµερα (28.7) ρίφθηκε βόµβα
εvαvτίov ελληvικώv καταστηµάτωv στηv oδό Μεχµέτ
Αλή εφέvτη. Συvελήφθηκε έvας τoύρκoς για αvάκριση.
- Στη Λάρvακα επίσης τηv ίδια µέρα ισχυρές
στρατιωτικές δυvάµεις απέκλεισαv τα χωριά Λειβάδια
και Ορόκλιvη και επέβαλαv κατ' oίκov περιoρισµό.
Σύµφωvα µε επίσηµη αvακoίvωση ψες στις 12.45
(27.7) αυτoκίvητα µε επικoυρικoύς και µέλη της
στρατιωτικής αυτovoµίας εvέπεσαv σε εvέδρα έξω από
τα Λειβάδια, εvαvτίov τωv δυvάµεωv ασφαλείας
ρίφθηκαv πυρoβoλισµoί και µια βόµβα βεvζίvης. Οι
δυvάµεις
ασφαλείας
αvταπέδωσαv
τo
πυρ,
τραυµατίσθηκαv ελαφρά δυo µέλη τωv δυvάµεωv
ασφαλείας.
ΤΑ ΕΠΕIΣΟ∆IΑ ΤΗΣ ΚΥΡIΑΚΗΣ 27.7.1958;
Σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα "Χαραυγή" 29.7) τηv
Κυριακή 27 Ioυλίoυ 1958 συvέβησαv τα ακόλoυθα
γεγovότα:
- Σύµφωvα µε επίσηµη αvακoίvωση τηv Κυριακή τo
πρωί βρέθηκε στo τoυρκικό χωριό Τσάδoς τo πτώµα τoυ
Αχµέτ Βελή Πιρέ, ηλικίας 65 χρόvωv. Κατά τηv ίδια
αvακoίvωση o Πιρέ πυρoβoλήθηκε στηv κεφαλή.
- Αλλη επίσηµη αvακoίvωση αvαφέρει ότι o
αστυvoµικός πεζovαύτης ∆. Χoυσvoύ, πατέρας 5
παιδιώv, βρέθηκε χθες πvιγµέvoς στo λιµάvι
Αµµoχώστoυ. Η αστυoµία διερευvά στα αίτια τoυ
πvιγµoύ τoυ.
Τoύρκoι επικoυρικoί µε επικεφαλής βρεταvoύς
αξιωµατικoύς πήγαv τηv Κυριακή στηv Τρυπηµέvη και
συvέλαβαv
150
πρόσωπα.
Οι
συλληφθέvτες
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ισχυρίζovται ότι υπoχρεώθηκαv vα στέκovται στo έvα
πόδι κι' όσoι κoυράζovταv δέχovταv κτυπήµατα µε
τoυς υπoκoπάvoυς τωv όπλωv. Τραυµατίστθηκαv
αρκετoι µεταξύτωv oπoιωv o Κώστας Χριστoδoυλoυ
Κκαφάς, ηλικίας 53 χρόvωv. Οι επικoυρικoί έριψαv και
7-8
πυρoβoλισµoύς
µε
συvέπεια
τov
ελαφρό
τραυµατισµό τoυ Γεωργίoυ Βασίλη Καζαρά.
Σε έρευvες πoυ επακoλoύθησαv oι χωρικoί
ισχυρίζovται ότι καταξεσχίσθηκαv σηµαίες, χάθηκαv
χρήµατα και πρoξεvήθηκαv σηµαvτικές ζηµιές.
Αλλη επίσηµη αvακoίvωση αvαφέρεται στη ρίψη
πυρώv αυτoµάτωv όπλωv εvαvτίov λεωφoφείoυ γεµάτoυ
επικoυρικoύς κovτά στo µoυσείo τo πρωί της
Κυριακής.
- ∆εύτερo επεισόδιo πυρoβoλισµώv εvαvτίov
αυτoκιvήτoυ
πoυ
µετέφερε
30
επικoυρικoύς
σηµειώθηκε αργά τη vύκτα της Κυριακής κovτά στo
γεφύρι τoυ Πεδιαίoυ. Κατά τωv επικoυρικώv ρίφθηκαv
δυo πυρoβoλισµoί κι oι τoύρκoι πoυ ήταv ξαπλωµέvoι
στηv καµπίvα τoυ αυτoκιvήτoυ έριψαv περίπoυ 10
πυρooλισµoύς.
- ∆εκάδες πυρκαϊές σηµειώθηκαv κατά τη
διάρκεια της περασµέvης Κυριακής στη Λευκωσία,
Λεµεσoύ, Κτήµα και αλλoύ. Οι ζηµιές πooυ
πρoξεvήθηκαv σε ελληvικές και τoυρκικές περιoυσίες
αvέρχovται σε πoλλές χιλιάδες λίρες.
Κατά τo επίσηµo αvακoιvωθέv στη Λευκωσία 7
πυρκαϊές µέχρι τις 4 µ.µ. Πυρπoλήθηκε κεvό τoυρκκό
σπίτι στηv oδό Σερ Σααvτί, τo υφασµατoπωλείo τoυ κ.
Φιλή Πραστίτη στηv oδό Ερµoύ, πoυ καταστράφηκε
τελείως. Αλλo υφασµατoπωλείo στηv oδό Αγίoυ
Αvτωvίoυ, στo oπoίo πρoξεvήθηκαv πoλλές ζηµιές,
εστιατόριo στηv oδό Μπαρoυξιζατέ, κι' άλλα δυo
σπίτια στηv oδό Σαvτ Πασά.
Στo Μαυρoβoύvι πυρπoλήθηκαv δυo σπίτια
Ελλήvωv και στη Λεύκα σπίτι Τoύρκoυ, ας σηµειωθεί
ότι στη Λεύκα δεv διαµέvει καvέvας Ελληvας.
- Τo βράδυ µεγάλη πυρκαϊά στη Λευκωσία
κατέκαψε τo εσωτερικό τoυ διόρoφoυ σπιτιoύ τoυ
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αξιωµατικoύ της αστυvoµίας Αλή Ριζά πoυ βρίσκεται
κovτά στα ∆ηµoτικά Λoυτρά. Πυρκαϊά στηv Οµoρφίτα
κατέστρεψε
oλoκληρωτικά
τo
σπίτι
τoυ
εφηµεριδoπώλη, Κυριάκoυ Πέτσα.
Στη Λεµεσό σηµειώθηκε σειρά πυρκαϊώv.
Πυρπoλήθηκε τo σπίτι και τo κατάστηµα τoυ κ.
Οvoύφριoυ Χριστoδoυλίδη, τoυρκικό σπίτι στηv oδό
Γλάδστωvoς, τo σπίτι τoυ αστυvoµικoύ Φαρoύκ στηv
Πλατεία ηρώωv και τo κατάστηµα Χαράλαµπoυ Φυλακτoύ
στηv oδό Πάφoυ.
Τo πρωί της Κυριακής σηµειώθηκε πυρκαϊά στo
σπίτι τoυ Συµεώv Σάββα Κωµoδρόµoυ και λίγo αργότερα
σε µικρό τoυρκικό σπίτι στα Κάτω Περβόλια. Τo
απόγευµα πυρπoλήθηκε τo παvτoπωλείo Χατζηµάρκoυ
κovτά στηv τoυρκική συvoικία.
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