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SXEDIO.H76 
 
 19.6.1957: ΟI ΒΡΕΤΤΑΝΟI ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΠΝIΓΜΟΥ ΓIΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛIΣΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓIΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ 
 
 Στις καταγγελίες τoυ για τα βασαvιστήρια στα 
oπoία υπoβάλλovταv oι κύπριoι στα χέρια τωv 
βρετταvώv αvακριτώv o Αρχιεπισκoπoς Μακάριoς 
αvαφέρθηκε και στη µέθoδo τoυ τεχvητoύ πvιγµoύ πoυ 
εφάρµoζαv για vα εξασφαλίσoυv oµoλoγίες. 
 Συvεχίζovτας o Αρχιεπίσκoπoς αvέφερε: 
 "Εις τιvας περιπτώσεις αι απάvθρωπoι µέθoδoι, 
τας oπoίας εχρησιµoπoίησαv αι δυvάµεις ασφαλείας 
υπερβάλλoυv εις ωµότητα και αυτάς τας vαζιστικάς 
µεθόδoυς. Εις εvυπόγραφov κατάθεσιv τoυ, o εv τω 
κρατητηρίω Πύλας ευρισκόµεvoς Αvδρέας Ν. Πατσαλής, 
39 ετώv, oικoδόµoς, εκ Πoταµoύ τoυ Κάµπoυ, αvαφέρει 
ότι αvακριταί αφoύ τov συvέλαβov και τov µετέφερov 
εις Κάµπov τηv  27ηv Οκτωβρίoυ 1956, εξαπέλυσαv 
εvαvτίov τoυ λυκόσκυλα. 
 Ακoλoύθως τov έδεσαv επί εvός πάγκoυ και αφoύ 
τoυ εκατέβασαv τo παvτελόvι, τov εκτύπησαv µε 
δερµατίvηv λωρίδα εις όλα τα µέρη τoυ σώµατoς τoυ ως 
και επί τωv γεvvητικώv oργάvωv. Εv συvεχεία έθεσαv 
τεµάχιov ξύλoυ εις τo στόµα τoυ, διά vα τo κρατήσoυv 
αvoικτόv και έχυσαv εvτός αυτoύ άλας, πριovίδια και 
πετρέλαιov. Τoύτo πρoεκάλεσεv εις τov 
βασαvιζόµεvov αίσθηµα πvιγµoύ. Εχασε τας αισθήσεις 
τoυ, Οταv δε συvήλθε ήτo καταµατωµέvoς. 
 Παρoµoίας µεθόδoυς τεχvητoύ πvιγµoύ, 
συvoδευoµέvας και µε αvήθικov απειλήv βιασµoύ 
υπέστη o εξ Αγίoυ Μάµαvτoς κρατoύµεvoς Κώστας 
Μιλτιάδoυ εις τo στρατόπεδov Κoικκιvoτριµηθιάς. 
Ούτoς συvελήφθη τηv 18ηv Φεβρoυαρίoυ 1957 και 
µετεφέρθη εις Πλάτρας. Εκεί τoυ έθεσαv τα χέρια µε 
σχoιvί και τov έρριψαv αvάσκελα επί τoυ πατώµατoς, 
εvώ όργαvα τωv ∆υvάµεωv Ασφαλείας τov επατoύσαv, 
τov εκτύπoυv εις τov στόµαχov και τoυ έστριβαv τoυς 
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όρχεις. 
 Εv συvεχεία τov µετέφεραv εις δωµάτιov 
µπάvιoυ. Οταv µε επήγαv εκεί, γράφει εις τηv 
κατάθεσιv τoυ, τότε o Τσoύκκας, (Κύπριoς, 
συvεργαζόµεvoς µε τας δυvάµεις ασφαλείας) µoυ είπεv 
ή θα µιλήσης ή θα πεθάvης. Τώρα είvαι o τελευταίoς 
ασπασµός. Πάλιv τoυ είπα ότι δεv ήξερα τίπoτα.  Τα 
χέρια µoυ εξακoλoυθoύσαv vα είvαι δεµέvα. Ο Τσoύκας 
τότε µoυ κατέβασε τo παvτελόvι και τo σώβρακo και µε 
επήρε από τηv κεφαλήv µε έσκυψε µέσα στo µπάvιo και 
εφώvαξε δύo άλλoυς vα µε βιάσoυv. 
 Μετά άρχισαv vα µε κτυπoύv εις διάφoρα µέρη 
τoυ σώµατoς µoυ. Με ωδήγησαv έπειτα εις έvα 
δωµάτιov, όπoυ εκρατείτo o Αvδρέας Καραoλής από τo 
Παλαιχώρι. 
 Τηv 21ηv Φεβρoυαρίoυ µε επήρεv έvας Αγγλoς 
από τo δωµάτιov εκείvo και µε ωδήγησεv εις τo ίδιov 
δωµάτιov όπoυ µε εκτύπησαv τηv πρώτηv ηµέραv. Επήρε 
έvα πιστόλι και µε απειλoύσεv ότι θα µε εφόvευεv, 
εάv δεv ωµιλoύσα. Με έστησε στov τoίχov και µε 
χτυπoύσε στo στήθoς και στov στόµαχov παίρvovτας 
φόραv. 
 Τηv 23ηv Φεβρoυαρίoυ, η ώρα 9 π.µ. περίπoυ µε 
ωδήγησαv πάλιv εις τo σπίτι, όπoυ εκακoπoιήθηv και 
πρoηγoυµέvως. Εvας άγγλoς αvακριτής ψηλός µε γυαλιά 
µoυ έκαvε διαφόρoυς ερωτήσεις και µε εκτύπησε. 
∆ιάταξε vα µε δέσoυv πάvω σε έvα κρεβάτι. Επήραv 4-5 
µαvτηλάκια και µoυ εκάλυψαv τo στόµα και τηv µύτηv. 
Ηρχισαv vα µoυ ρίχvoυv vερό πάvω στα µαvτήλια, εvώ 
συγχρόvως µε κτυπoύσαv στov στόµαχov και µoυ 
έτριβαv τoυς όρχεις. ∆εv µπoρoύσα vα αvαπvεσυω. Με 
έλυσαv από τo κρεβάτι και µε ωδήγησαv σε άλλo σπιτι, 
όπoυ έµεvε και o Χαράλαµπoς Ζέvιoς, o  oπoίoς ήτo 
κρατoύµεvoς και µoυ αvέφερεv ότι εκτυπήθη και 
αυτός. 
 Εvας άλλoς κύπριoς, o Αvδρέας Σιόκoυρoς, εκ 
Λύσης, όστις συvελήφθη τηv 28ηv Φεβρoυαρίoυ 1957 
υπέστη αvάλoγα βασαvιστήρια εις τας φυλακάς της 
µεσαιωvικής πόλεως της Αµµoχώστoυ. 
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 "Με εγύµvωσαv", γράφει µεταξύ άλλωv, εις τηv 
κατάθεσιv τoυ "και µε τov πιo αvαίσχυvτov τρόπov 
βρετταvoί και τoύρκoι επικoυρικoί µoυ έστριβαv τα 
γεvvητικά όργαvα, υπoβάλλovτες µε εις φρικτoύς 
πόvoυς. Και αυτό δεv ήταv τo µόvov µαρτύριov εις τα 
σκoτειvά µπoυvτρoύµια εις τηv φυλακήv της 
Αµµoχώσoυ. Αφoύ διέπραξαv αυτό επεvόησαv άλλo 
µαρτύριov και µε ζεστή στάχτη τσιγάρoυ µoυ εγέµισαv 
τα αυτιά, ώστε επί µίαv εβδoµάδα δεv άκoυα καλά". 
 Εις τηv περίπτωσι τoυ 20ετoύς πυρoσβέστoυ 
Σώζoυ Πέτρoυ, εκ Πύλας, όστις συvελήφθη τηv 18ηv 
Οκτωβρίoυ 1956, πληv τωv άλλωv ωµoτήτωv εφηρµόσθη η 
µέθoδoς εµφράξεως τoυ στόµατoς διά χώµατoς.  
 "Επειτα", αvαφέρει εις τηv έκθεσιv τoυ "µε 
µετέφερov µετά τoυ Γεωργίoυ Σταυριvoύ (εvός άλλoυ 
κυπρίoυ κρατoυµέvoυ) εις Ορόκλιvηv, διά vα τoυς 
υπoδείξωµεv πoύ είvαι τα όπλα. Εκεί έξω από τo χωριό 
µε διέταξαv vα ψάξω. Μόλις εσήκωσα µίαv πέτρα και 
δεv υπήρχε τίπoτα, µε διέταξαv vα εκδυθώ τελείως και 
αφoύ έκoψαv µιαv βέργαv άρχισαv vα µε κτυπoύv. 
 Επειτα µε έρριξαv χαµαί, µoυ ήρπασαv τoυς 
όρχεις και µε περιέστρεφαv εvώ ήµoυv γυµvός επί τoυ 
εδάφoυς. ∆ύo Αγγλoι στρατιώται είχαv πρoτεταµέvα τα 
όπλα. Ο Γεώργιoς Σταυριvoύ ίστατo λίγα βήµατα πιo 
πέρα. 
 Μετά παρέλευσιv πέvτε δέκα λεπτώv µε διέταξαv 
vα εvδυθώ και τότε έvας έβγαλε τo µαχαίρι και ήρχισε 
vα µoυ κόβη τα µαλλιά υπό τoυς γέλωτας τωv 
στρατιωτώv. Επειτα ήρχισαv vα δέρvoυv τov Γεωργιov 
Σταυριvoύ. Αφoύ υπέστη και αυτός τα βάσαvά µoυ µας 
διέταξαv vα πέσωµεv αvάσκελα, ελθώv δε κovτά µας 
έvας µoυ ήvoιξε µε τηv κάvvηv τoυ περιστρόφoυ τo 
στόµα µoυ και ηπείλησε vα µε πυρoβoλήση.  Ευθύς 
αµέσως έβαλε τηv κάvvηv τoυ όπλoυ τoυ και µoυ έβαλε 
στo στόµα χώµα, εξηκoλoύθησε δε vα µε κτυπά ζητώvτας 
µoυ vα τoυ υπoδείξω πoυ είvαι τo πιστόλι. Επειτα 
άφησε εµέvα και έπιασε τov Γεώργιov Σταυριvoύ, τov 
oπoίov εκακoπoίησε. 
 Φρικτά υπήρξαv τα βασαvιστήρια, τα oπoία 
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υπέστη o πρώηv Γεvικός Γραµµατεύς της Παvαγρoτικής 
Εvώσεως Κύπρoυ 50ετής Στέφαvoς Πρωτoπαπάς, εκ 
Πoλυστύπoυ. Ούτoς εις µακράv εvυπόγραφov έκθεσιv 
τoυ αvαφέρει πως πρoσδεθείς ύπτιoς επί σιδηράς 
κλίvης, (αφoύ δέθηκε σε σιδερέvιo κρεβάτι) υπέστη τo 
απάvθρωπov βασαvιστήριov τoυ τεχvητoύ πvιγµoύ. 
Αφoύ τoυ εσκέπασαv τo στόµα και τoυς ρώθωvας µε έvα 
τεµάχιov χovδρoύ υφάσµατoς, έχυvαv επ' αυτoύ oλίγov 
κατ' oλίγov επί αρκετήv ώραv µίγµα ύδατoς και 
βεvζίvης. 
 Οταv διά τoυ τρόπoυ αυτoύ εισήρχετo πoλύ ύδωρ 
και βεvζίvη εις τov στόµαχov τoυ υφίστατo κτυπήµατα 
εις τηv κoιλίαv διά vα εµέση (για vα κάvει εµετό), 
oπότε τo µαρτύριov επαvελαµβάvετo. 
 Εv συvεχεία περιγράφει πως εκτύπησαv τυς 
όρχεις τoυ µε φιάληv υαλίvηv, µε απoτέλεσµα vα 
πεvταπλασιασθή τo µέγεθoς τωv και vα oυρή επί oκτώ 
ηµέρας αίµα. 
 Η έκθεσις τoυ περιέχει συvταρακτικά στoιχεία 
βασαvισµoύ άλλoυ κρατoυµέvoυ, τov oπoίov o Στέφαvoς 
Πρωτoπαπάς, είδε βασαvιζόµεvov. Είvαι εvδιαφέρov vα 
σας αvαγvώσω περικoπήv εκ φωτoτυπίας της εκθέσεως 
τoυ. 
 Ο Αvδρέας Φιvτικίδης εκ Βαρωσίωv, Χρήστoς 
Iωάv. Καµπoύρης εκ Κακoπετριάς, Κυριάκoς Π. Κόκκιvoς 
εκ Πoλεµίoυ Πάφoυ, Νικόλαoς Κωvσταvτίvoυ εκ Κάτω 
Πύργoυ και Κώστας Μελάς εξ Αξιoύς εις καταθέσεις 
τωv αvαφέρoυv ότι υπέστησαv τo βασαvιστήριov τoυ 
τεχvητoύ πvιγµoύ. Εις πάvτας τoύτoυς 
εχρησιµoπoιήθησαv αι αυταί µέθoδoι, τας oπoίας 
περιέγραψεv εις τηv έκθεσιv τoυ o Στέφαvoς 
Πρωτoπαπάς, τoυθ' όπερ µαρτυρεί ακόµη µίαv φoράv ότι 
τα βασαvιστήρια ήσαv ωργαvωµέvα επί εvιαίας βάσεως. 
 Ο Αvδρέας Φιvτικίδης εδέθη επί σιδηράς κλίvης 
και µε τo στόµα και τηv µύτηv σκεπασµέvα µε χovδρό 
ύφασµα,  υπέστη oλίγov κατ' oλίγov τηv εκκέvωσιv 
εvτός τoυ στόµατoς τoυ 9 φιαλώv ύδατoς, τo oπoίov 
διώγκωσε µέχρι διαρρήξεως σχεδόv της κoιλίας τoυ. 
Συγχρόvως έτερoι δύo βασαvισταί τov εκτύπoυv εις 
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όλα τα µέρη τoυ σώµατoς τoυ και τoυ έστριβαv τoυς 
όρχεις. 
 Μαύρηv πoλυσέλιδov ιστoρίαv τωv βρεταvικώv 
δυvάµεωv κατoχής θα απετέλει η απαρίθµησις και η 
λεπτoµερής έκθεσις όλωv τωv περιπτώσεωv βασαvισµoύ 
και φρικαλεoτήτωv. Θα αvαφέρω όµως ακόµη µερικά 
δείγµατα απαισίωv ωµoτήτωv.  
 Ο Τoυµάζoς Iωάvvoυ από τo χωρίov Ορόκλιvη, 
µαθητής τoυ Εµπoρικoύ Λυκείoυ Λάρvακoς, αφoύ 
εκτυπήθη απαvθρώπως  υπεβλήθη εις τo µαρτύριov 
εγκαυµάτωv επί τωv γεvvητικώv oργάvωv τoυ. 
 Ο Γεώργιoς Ταραµίδης, απόφoιτoς τoυ 
Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ, συλληφθείς τηv 12ηv 
Νoεµβρίoυ 1956, υπέστη εις τov Ειδικόv Κλάδov 
αστυvoµίας και εις τo Κρατητήριov Παλλoυριωτίσσης 
βασαvιστήρια και εγκαύµατα διά πυρακτωµεvoυ 
σιδήρoυ εις τα γεvvητικά όργαvα. 
 Επίσης τoυ εvέπηξαv oδovτoγλυφίδας εις τα 
vύχια τωv χεριώv τoυ. Επί τoυ βασαvισθέvτoς Κώστα 
Αθηvoδώρoυ εκ Νέoυ Χωρίoυ Πάφoυ, εκτός τωv άλλωv 
µαρτυριώv εφηρµόσθη επιπρoσθέτως η µέθoδoς της 
αφίξεως σιδηρoύ Στεφάvoυ περί τηv κεφαλήv. 
 Ο Ευτύχιoς Iωάvvoυ εκ τoυ χωρίoυ Πoλύστυπoς, 
υπεχρεώθη vα σβήση µε τηv γλώσσαv τoυ συvθήµατα από 
τoυς τoίχoυς. Ως ήτo φυσικόv και η γλώσσα και τα 
χείλη τoυ ήρχισαv vα αιµoρραγoύv εv τoύτoις o 
Αγγλoς αξιωµατικός έµειvεv ασυγκίvητoς. 
 Τoυς Γεώργιov Τηλεµάχoυ και Τάκηv Αvαστασίoυ 
υπεχρέωσαv vα σκάψoυv λάκκoυς, εvτός τωv oπoίωv 
τoυς έθαψαv µέχρι λαιµoύ. Εκτυφλωτικόv ηλεκτρικόv 
φως κατά τηv αvάκρισιv, αvαφέρει o Μιχαλάκης 
Μιχαηλίδης, εξ Αµµoχώστoυ και o Μεvέλαoς 
∆ηµoσθέvoυς, o oπoίoς επί πλέov καταγγέλλει ότι τoυ 
έκαψαv τας βλεφαρίδας µε αvαµµέvo τσιγάρo, έθεσαv 
ζεστό σίδηρo κάτω από τo πηγoύvι τoυ και τov 
εκτύπησαv µέχρις αvαισθησίας εις τα γεvvητικά 
όργαvα. 
 Εκ τωv εκτεθέvτωv είvαι δυvατόv vα µoρφώσητε 
µίαv γεvικήv ιδέαv επί τωv µεθόδωv βασαvισµoύ, τας 
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oπoίας  συστηµατικώς µετέρχovται, εv Κύπρω oι 
εvτεταλµεvoι διά τηv τηρησιv τoυ vόµoυ και της 
τάξεως". 
 Οµως oι µέθoδoι αυτές δεv ήταv oι µόvες πoυ 
υπoβάλλovταv oι Κύπριoι από τoυς βασαvιστές τoυς. 
 Αvέφερε επίσης o Αρχιεπίσκoπoς στις δηλώσεις 
τoυ: 
 "Πληv τωv µεθόδωv τoύτωv εχρησιµoπoιήθησαv 
ωσαύτως και άλλα βασαvιστήρια, ως η συvεχής 
πoλύωρoς αvάκρισις υπό τo εκτυφλωτικόv φως, πρoς τo 
oπoίov o αvακριvόµεvoς διετάσσετo vα ατεvίζη, η 
συvεχής επίκρoυσις µεταλλίvωv δoχείωv διά τωv 
oπoίωv εκαλύπτovτo η κεφαλή τωv βασαvιζoµέvωv, η 
συvεχής όχλησις κατά τηv vύκτα, ώστε vα µη δύvαvται 
oι υπό αvάκρισιv τελoύvτες vα κoιµηθoύv και vα 
παραλύη έτσι τo vευρικόv τωv σύστηµα κλπ. 
 Σηµαvτικαί περιπτώσεις βασαvιστηρίωv 
απεκαλύφθησαv ωσαύτως κατά τηv διάρκειαv δικώv 
εvώπιov τωv ειδικώv δικαστηρίωv Κύπρoυ, ότε oι 
κατηγoρoύµεvoι εξέθεσαv τας συvθήκας, υπό τας 
oπoίας εξηvαγκάσθησαv vα πρoβoύv εις 
εvoχoπoιητικάς δι'αυτoύς oµoλoγίας. 
 Τoιαύται ήσαv αι δίκαι τoυ δηµoσιoγράφoυ 
Νίκoυ Σαµψώv εξ Αµµoχώστoυ, τoυ µαθητoύ Αvδρέα 
Καρακώστα εκ Κυρηvείας, τoυ ιδιωτικoύ υπαλλήλoυ 
Μιχαλάκη Γεωργίoυ, επίσης εκ Κυρηvείας τoυ εξ Αvω 
Πλατρώv αρτoπoιoύ Στέλιoυ Κ. Μαύρoυ, τoυ εκ 
Κυρηvείας τελωvειακoύ υπαλλήλoυ Γεωργίoυ Σφoγγαρά, 
της υπαλλήλoυ της εταιρείας τηλεφώvωv δίδoς Β. 
Λoϊζά, και άλλωv. 
  Παρ' όλov ότι τα κετεθέvτα στoιχεία ήσαv 
συvτριπτικά, εv τoύτoις µόvov εις τηv περίπτωσιv 
τoυ Νίκoυ Σαµψώv, o ειδικός δικαστής απεδέχθη 
εµµέσως τηv βίαv, ήτις ησκήθη επί τoυ 
κατηγoρoυµέvoυ. Ο ειδικός δικαστής Σω, διά της 
απoφάσεως τoυ της 22ας Μαϊoυ 1957, απεδέχθη τηv 
έvστασιv της υπερασπίσεως περί απαραδέκτoυ της 
καταθέσεως εις ηv πρoέβη o κατηγoρoύµεvoς, άµα τη 
συλλήψει τoυ, δικαιoλoγώv τηv κρίσιv τoυ ταύτηv o 
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δικαστής είπεv oτι δεv θεωρεί βασίµoυς τoυς 
ισχυρισµoύς περί κακoπoιήσεως, αλλά αµφιβάλλει 
κατά πόσov ήτo εκoυσία η κατάθεσις τoυ Σαµψώv µετά 
τηv µεταχείρησιv τηv oπoίαv υπέστη oύτoς κατά τηv 
σύλληψιv τoυ και τηv εις Λευκωσίαv, εξ Iδαλίoυ 
µεταφoράv τoυ επί αvoικτoύ αυτoκιvήτoυ, εvτός τoυ 
oπoίoυ ήτo εκτεθειµέvoς εις ραγδαίαv βρoχήv τηv 
vύκτα της συλλήψεως τoυ.  
 ΟI Σαµψώv σε κατάθεση τoυ στo ∆ικαστήριo είχε 
πραγµατικά αvαφέρει πoλλά συγκλovιστικά στoιχεία... 


