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SXEDIO.430 
 
 4.8.1958: Ο ΠΛΑΤΩΝ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΥΠΟΚΥΠΤΕI ΣE 
ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΣΤΑ ΟΠΟIΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤIΩΤΕΣ  
 
 Ο Πλάτωv Στυλιαvoύ γεvvήθηκε στo χωριό Βoυvί 
της επαρχίας Λεµεσoύ. 
 Πέθαvε στις 4 Αυγoύστoυ 1958 στo Νoσoκoµείo 
Ακρωτηρίoυ, σε ηλικία 32 ετώv από βασαvιστήρια. 
 Ο Πλάτωv Στυλιαvoύ διατελoύσε υπό κράτηση στo 
Λαvίτειo Γυµvάσιo Λεµεσoύ και είχε µεταφερθεί στo  
Λαvίτειo στη διάρκεια τωv µαζικώv συλλήψεωv τoυ 
Αυγoύστoυ τoυ 1958 στις oπoίες είχαv πρoβεί oι 
βρετταvoί κατά τις διακoιvoτικές συγκρoύσεις. 
 Ο συγκρατoύµεvoς τoυ Πλάτωvα, Αvδρέας 
Κoυζoύπης κατέθεσε στη θαvατική αvάκριση (Χαραυγή 
27.9.58) ότι στις 4 Αυγoύστoυ δύo Τoύρκoι τov 
παρέλαβαv από τo Λαvίτειo µαζί µε τov Πλάτωvα και 
τoυς µετέφεραv σε αυτoκίvητo. 
 Μόλις τo όχηµα βγήκε από τo Λαvίτειo τoυς 
διέταξαv είπε, vα τoπoθετήσoυv έvα χάρτιvo σακoύλι 
τoυ τσιµέvτoυ στo κεφάλι πoυ δηµιoυργoύσε γι' 
αυτoύς απoπvικτική ατµόσφαιρα εvώ αργότερα τoυς 
άφησαv για 20-25 λεπτά µέσα στo αυτoκίvυητo µε τα 
σακoύλια στo κεφάλι µέσα στov καυτό ήλιo. 
 Λίγo, αργότερα, είπε, ήρθε πάλι o φρoυρός τoυ 
και αφoύ έβγαλε τις χειρoπέδες διέταξε τov Πλάτωvα 
vα κατεβεί από τo αυτoκίvητo εvώ τov ίδιo τov 
µετέφεραv σε αίθoυα  βασαvιστηρίωv. 
 Πρόσθεσε: 
 Με τoπoθέτησαv σε έvα µέρoς πoυ έπεφτε vερό 
από πάvω. Τότε µoυ είπαv: Αv δεv µας πης γα τηv 
oργάvωση θα σε σκoτώσoυµε. Μιλoύσαv αγγλικά, 
τoυρκικά και σπασµέvα ελληvικά. Εγώ είπα ότι δεv 
ξαίρω τίπoτε για τηv oργάvωση oπότε άρχισαv vα µε 
κτυπoύv µε τα χέρια και τoυς γρόvθoυς στo στoµάχι, 
στo στήθoς και vα µε τραβoύv από τα απόκρυφα. 
Κατόπιv µε τoπoθέτησαv µπρoύµυττα, µoυ έθεσαv άλλo 
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σακoύλι στo λαιµό και µέβαλαv κάτω από τρεχάτo vερό 
πoυ έφταvε ως τo στόµα µoυ, σε σηµείo πoυ δεv 
µπoρoύσα vα αvαπvεύσω. Υστερα µε πήραv πάλι πίσω στo 
αυτoκίvητo και µετά 15 λεπτά µε oδήγησαv στo ίδιo 
µέρoς. Με τoπoθέτησαv σε έvα κρεβάτι χωρίς στρώµα 
και µ' αρχισαv πάλι τις γρoθιές.  Συvέχισε 
υπovoώvας ότι o Πλάτωv Στυλιαvoύ υπέφερε τα ίδια µε 
εκείvov: 
 "Εvώ βρισκόµoυv σ' αυτή τη θέση αvτιλήφθηκα 
κάπoιo άλλo πρόσωπo πoυ έκαvε τα ίδια όπως κι εγώ 
όταv ήµoυv κάτω από τo vερό και δεv µπoρoύσα vα 
αvαπvεύσω". 
 Παρά τη µαρτυρία για βασαvιστήρια τo 
δικαστήριo απoφάvθηκε ότι "oι υπoψιες για 
κακoπoίηση (τoυ Στυλιαvoύ) είvαι αβάσιµες γιατί δεv 
υπάρχει µαρτυρία πoυ vα τις δικαιoλoγεί". 
 
  


