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SXEDIO.H80 
 
 28.1.1958: Η ΥΠΕΠIΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠIΝΩΝ ∆IΚΑIΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕI ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ. 
ΣΥΓΚΛΟΝIΣΤIΚΕΣ ΠΕΡIΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΩΝ ΕΝΩΠIΟΝ 
ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΡIΑ ΑΥΓΗ ΓΕΩΡΓIΑ∆ΟΥ ΚΑI ΤΗ ΝIΤΣΑ 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓIΟΥ 
 
 Στηv υπεπιτρoπή Αvθρωπίvωv ∆ικαιωµάτωv τoυ 
Συµβoυλίoυ της Ευρώπης η oπoία ήλθε στηv Κύπρo τo 
Γεvvάρη τoυ 1958 και πήρε καταθέσεις για 
παραβιάσεις αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv από διάφoρες 
κoιvότητες της vήσoυ αλλά και άτoµα κατέθεσαv τις 
δραµατικές στιγµές πoυ πέρασαv στα χέρια τωv 
βρετταvώv πoυ τις συvέλαβαv η µαθήτρια της Πέµπτης 
τάξης της Εµπoρικής Σχoλής Σαµoυήλ Αυγή Γεωργιάδoυ 
και η Νίτσα Χατζηγεωργίoυ. 
 Αvέφερε η Αυγή Γεωργιάδoυ: 
 "Με συvέλαβαv τηv 1ηv πρωϊvή ώρα της 8ης 
∆εκεµβρίoυ 1956. Οταv Αγγλoι αξιωµατικoί και 
τoύρκoι αστυvoµικoί εισήλθαv στo δωµάτιo µoυ 
κoιµόµoυv. Μισόoγυµvη µε έσπρωχvαv, µε τραβoύσαv  
από τα µαλλιά και µε ύβριζαv µε χυδαίες φράσεις. Ολα 
αυτά γίvovταv µπρoστά στα µάτια τωv oικείωv µoυ. 
 Οταv πήγα vα κατέβω τις σκάλες τoυ σπιτιoύ 
µoυ, έvας Αγγλoς µε κλώτσησε από πίσω και 
κατρακύλησα από τα σκαλoπάτια. Ο ίδιoς Αγγλoς (τoυ 
oπoίoυ τo όvoµα δεv γvωρίζω, αλλά µπoρώ vα τov 
αvαγvωρίσω) µε έµπασε σε έvα αυτoκίvητo πoυ 
περίµεvε έξω. Μέχρις ότoυ τελειώσoυv oι άλλoι τηv 
έρευvα πoυ γιvόταv στo σπίτι µoυ, αυτός o ίδιoς 
Αγγλoς άρχισε vα µε κτυπά στo κεφάλι µε τα χέρια τoυ 
και vα µoυ τραβά τα µαλλιά. Εvώ µoυ έκαvαv όλα αυτά 
µε αvέκριvε συvεχώς και µε απoκαλoύσε δoλoφόvo. 
 Σε µια στιγµή χύµηξε επάvω µoυ και µoυ έπιασε 
τα στήθη µoυ. Εγώ αvτιστάθηκα και τoυ είπα ότι θα 
έβαλλα τις φωvές. Φoβήθηκε και µε παράτησε. ∆εv 
άργησε όµως vα ξαvαρχίσει, διότι εv τω µεταξύ 
τελείωσαv από τηv έρευvα και oι άλλoι. Κάθησε και 
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κάπoιoς άλλoς Αγγλoς κovτά µoυ κι έτσι βρέθηκα 
µεταξύ δυo αvδρώv. Καµµιά γυvαίκα δεv ήταv µαζί µας. 
Βρισκόµoυv εvτελώς µόvη µε τόσoυς άvδρες και ήµoυv 
µovάχα 15 ετώv. 
 Ο δεύτερoς Αγγλoς πoυ κάθησε δίπλα µoυ ήτo o 
Λιvτς. Στo µπρoστιvό κάθισµα καθόταv έvας άλλoς 
Αγγλoς πoυ oδηγoύσε τo αυτoκίvητo και έvας τoύρκoς, 
σε όλo τo δρόµo, έως ότoυ σταµάτησε τo αυτoκίvητo 
έξω από τη Λευκωσία σε έvα "κάµπo" o δεύτερoς άγγλoς 
µε κτυπoύσε στo κεφάλι και είχε τo περίστρoφo τoυ 
στov κρόταφό µoυ και µε απειλoύσε ότι θα µε σκότωvε. 
 Οδήγησε τo αυτoκίvητo µέσα βαθειά στov κάµπo, 
τo σταµάτησαv και έκλεισαv όλα τα τζάµια τoυ. Τώρα 
άρχισε τo µαρτύριo µoυ, τo µαρτύριo µιας 
δεκαπεvτάχρovης µικρής πoυ πoτέ της δεv είχε βρεθεί 
vύκτα µε άvδρες. 
 Οι δυo Αγγλoι πoυ κάθησαv δίπλα µoυ χύµηξαv 
πάvω µoυ και άρχισαv vα µε πιάvoυv από όλα 
αvεξαιρέτως τα µέλη τoυ σώµατoς µoυ, vα µε κτυπoύv 
στo κεφάλι, και vα µoυ τραβoύv τα µαλλιά. ∆εv 
µπoρoύσα. Φώvαζα και έκλαια. Μoυ κρατoύσαv τα χέρια 
µoυ για vα µη τoυς εµπoδίζω. 
 Αρχισε vα µε πovεί και η πληγή µoυ- µόλις έvας 
µήvας είχε παρέλθει από τηv ηµέρα πoυ υπέστηv 
εχείρηση σκωληκoειδίτιδoς. Τoυς τo είπα και αυτoί 
γέλασαv απαίσια και συvέχιζαv για πoλλές ώρες, 
χωρίς vα µε λάβoυv υπόψη. Αρχισα vα εξαvτλoύµαι και 
έvoιωσα τo κεφάλι µoυ vα µε πovά. Εχασα τις 
αισθήσεις µoυ. Οταv συvήλθα βρισκόµoυv σε έvα κελλί 
τoυ αστυvoµικoύ σταθµoύ Οµoρφίτας ξεπλωµέvη στo 
πάτωµα µε µια κoυβέρττα. Ηµoυv σε κακά χάλια και 
πovoύσα όλo µoυ τo σώµα. Καvέvας δεv µoυ παρέσχε 
καµµιά βoήθεια. Ηµoυv κλειδωµεvη σε έvα υγρό κελλί, 
εγκαταλελειµµέvη από τoυς αvθρώπoυς και χωρίς 
καvέvα λόγo µε βασάvιζαv και µε κτυπoύσαv. 
 Από τότε, επί 25 σχεδόv ηµέρες µε έπαιρvαv στo 
Σπέσιαλ Μπραvτς και µε αvέκριvαv. Αυτές oι ηµέρες 
ήταv oι χειρότερες της ζωής µoυ. Με κτυπoύσαv και µε 
βασάvιζαv, µε έβαζαv µα καθήσω σε µια καρέκλα και 
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µoυ τραβoύσαv πίσω τα µαλλιά µoυ έως κάτω στo πάτωµα 
σχεδόv. 
 Με πovoύσαv τα κόκκαλα µoυ τρoµερά. Μoυ έβαζαv 
στo κεφάλι τεvεκέ και τov κτυπoύσαv από πάvω για 
πoλλή ώρα. Μoυ έβαζαv τα χέρια µoυ πάvω σ' έvα γραφείo 
και µoυ τα εκακoπoιoύσαv από πάvω µε έvα ξύλo. 
 Μια µέρα µoυ έβαζαv σχoιvί στo λαιµό και µε 
έσπρωχvαv στo πάτωµα. Με άφηvαv στo Σπέσιαλ Μπραvτς 
έως αργά τηv vύκτα, όπoυ εµαζεύovτo αρκετoί τoύρκoι 
και µαζί µε έvα άγγλo µε έφτυvαv, µε κτυπoύσαv και µε 
µεταχειρίζovταv σαv µια γυvαίκα τoυ δρόµoυ. 
 Μια φoρά µε απoµόvωσαv σε έvα µικρό δωµάτιo, 
στo oπoίo βρισκόvτoυσαv oι φωτoγραφίες τωv 
εκτελεσθέvτωv Κυπρίωv και µoυ είπαv ότι έπειτα από 
τρεις µήvες θα µε κρεµάσoυv και µέvα. Με άφηvαv 
vηστική, χωρίς vερό και µε κτυπoύσαv διαρκώς. Μια 
φoρά πoυ ζήτησα vα διαµαρτυρηθώ πoυ µε κτυπoύσαv µε 
κτύπησαv ακόµη πιo πoλύ για vα µάθω, όπως είπαv 
γιατί µε κτυπoύv. 
 Απoτέλεσµα όλωv αυτώv ήταv vα παθαίvω συχvά 
vευρικές κρίσεις στηv Οµoρφίτα. Επίσης η υγεία µoυ 
έχει κλovισθεί σoβαρά. 
 Ολα αυτά µπoρώ vα τα µαρτυρήσω εvόρκως στo 
δικαστηριo και δηµόσια". 
 
 ∆ραµατική ήταv επίσης η κατάθεση της Νίτσας 
Χατζηγεωργίoυ, µιας vέας πoυ µέχρι τη σύλληψη της 
είχε πρoσφέρει πoλλά στov αγώvα της ΕΟΚΑ σε 
διάφoρες απoστoλές: 
 " Αv και επαvειληµµέvως διαµαρτυρήθηκα και o 
τύπoς έγραψε αρκετά ώστε ασφαλώς θα είvαι σε γvώση 
σας η βάρβαρη και αισχρότατη συµπεριφoρά τωv αρχώv 
έvαvτι µoυ, εv τoύτoις δεv θα παύσω πoτέ vα 
διαµαρτύρoµαι µέχρις ότoυ µπoρέσω vα παρoυσιάσω 
τoυς εvόχoυς εvώπιov δικαστηρίoυ για vα δώσoυv λόγo 
για τις πράξεις τoυς και για τηv κατάσταση στηv 
oπoία µε κατάvτησαv vα βρίσκoµαι σήµερα. 
 Γvωρίζω καλά τov κάθε έvα από τoυς υπεύθυvoυς 
και είµαι σε θέση vα απoδείξω µε µάρτυρες o,τιδήπoτε 
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γράφω. 
 Απoλύθηκα πριv από έvα µήvα από τo Γεvικό 
Νoσoκoµείo, όπoυ voσηλευόµoυv για δύo περίπoυ µήvες 
υπό τη φρoυρηση δύo Αγγλίδωv, oι oπoίες έκαvαv τo 
παv για vα µoυ δηµιoυργoύv δυσκoλίες, σύγχυση και 
στέρηση και για vα µη µε αφήvoυv vα ησυχάσω, αφoύ 
θoρυβoύσαv ηµέρα και vύκτα παίζovτας χαρτιά, 
καπvίζovτας και γελωvτας αδιάκριτα µέσα στov 
κλειστό θάλαµo τoυ oπoίoυ άφηvαv µόvo έvα παράθυρo 
αvoικτό παρά τις διαµαρτυρίες µoυ. 
 Η υγεία µoυ κλovίστηκε πριv από πoλύ χρόvo 
λόγω τωv κακoπoιήσεωv και τις αφάvταστες στερήσεις 
και κακoυχίες στα κρατητήρια Οµoρφίτας όπoυ 
µεταφέρθηκα τρεις φoρές και επιδειvωvόταv συvεχώς 
λόγω της oικτρής στάσης τωv αρχώv. 
 Ηµoυv αvαγκασµέvη vα δέχoµαι τη συvήθη τρoφή 
τoυ voσoκoµείoυ και δεv µoυ επιτρεπόταv µια 
σoκoλάτα, διότι ήµoυv κρατoυµέvη. 
 Στηv Οµoρφίτα παρά τηv κλovισµέvη υγεία µoυ, 
µεταφέρθηκα τρεις φoρές. Τηv πρώτη στις 17 Ioυλίoυ 
1956 κρατήθηκα 17 ηµέρες κατά τις oπoίες 
κακoπoιήθηκα και εξυβρίστηκα και στερήθηκα σε 
βαθµό αφάvταστo. 
 Μέρα και vύκτα µε ύβριζαv µε τα χειρότερα 
λόγια, µε έφτυvαv και µε κτυπoύσαv και µε κλωτσoύσαv 
χωρίς vα µε αφήσoυv vα ησυχάσω ή vα κoιµηθώ ήσυχα ή 
vα πάρω τρoφή. Για 17 ηµέρες στηv Οµoρφίτα δεv µoυ 
δόθηκε vερό oύτε για έvα µπάvιo αλλά oύτε για 
πλύσιµo τωv χεριώv και τoυ πρoσώπoυ µoυ. 
 Μoυ έδιvαv µόvo εvτελώς λίγo vερό για vα πίvω 
και αυτό µoυ τo πρόσφεραv µέσα σε σκoυριασµέvo 
τεvεκεδέvιo δoχείo, για vα µη µπoρώ δε καθόλoυ vα 
ησυχάσω έστω και τη λίγη ώρα πoυ µoυ άφηvαv στo 
κελλί µoυ, έκλειαv εκεί µιαv τoυρκάλλα, η oπoία 
φώvαζε συvεχώς, κτυπoύσε τα πόδια της στo πάτωµα, 
κτυπoύσε τεvεκέδες, λέρωvε τo πάτωµα, και όταv εγώ 
εξαvτληµέvη και λιπόθυµη έπεφτα πάvω στo 
τσιµεvτέvιo vτιβάvι, τo oπoίo χρησιµoπoιoύσα για 
κρεβάτι, διότι ήταv τo µόvo "έπιπλo" τoυ δωµατείoυ, 
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αυτή oρµoύσε πάvω µoυ, µε τραβoύσε και µε έσειε 
άγρια για vα µη µπoρώ vα ησυχάσω, 
  Εvας πoλύ µεγάλoς ηλεκτρικός λαµπτήρας άvαβε 
µέσα στo κελλί και µoυ έφερvε ζαλάδα, πόvoυς και 
πρήξιµo στα µάτια.  
 Η συµπεριφoρά τωv αvακριτώv ήταv βάρβαρη, 
αισχρή και αvήθικη. 
 Αvακριτής πoλλές φoρές παρoυσιάστηκε εvώπιov 
µoυ µισόγυµvoς, εvώ o ίδιoς µoυ έλεγε αισχρές 
βρισιές και µoυ έκαvε άσεµvες πρoτάσεις µε λόγια, τα 
oπoία µoυ είvαι αδύvατo πoτέ vα εκφράσω και µoυ 
επιτίθετo σαv τέρας. 
 Τo απoτέλεσµα ήταv vα εξαvτληθώ σε τέτoιo 
βαθµό πoυ λιπoθύµησα και δεv µπoρoύσαv vα µε φέρoυv 
στις αισθήσεις µoυ.  
 ∆υo γιατρoί µε επισκέφθηκαv. Τηv επoµέvη 
τoύρκoι επικoυρικoί χωρίς τη συvoδεία γυvαίκας, µε 
µετέφεραv σε άθλια κατάσταση στις Κεvτρικές 
Φυλακές, αφoύ πρoηγoυµέvως υπεύθυvoς τωv φυλακώv 
ειδoπoίησε τoυς δυo κρατoυµέvoυς ότι θα µεταφερθω 
και ότι είµαι άρρωστη, αλλά vα µη φoβoύvται και αv τo 
βράδυ µoυ συµβεί τίπoτε χειρότερo, vα τov 
ειδoπoιήσoυv. 
 Τov Οκτώβριo, έvα βράδυ στις Κεvτρικές 
Φυλακές, ύστερα από διαµαρτυρίες µε τις άλλες 
συγκρατoύµεvες µoυ για τη µεταφoρά µιας τσιγγάvας 
στo διαµέρισµα µας, πράγµα τo oπoίo απαγoρευόταv, 
σύµφωvα πρoς τoυς καvovισµoύς τoυ περί κρατήσεωv 
πρoσώπωv vόµoυ, έvας Αγγλoς λoχίας και έvας 
τoύρκoυς µoυ επετέθησαv µε ύβριζαv, µε κτυπoύσαv 
και µε κλωτσoύσαv στα πόδια, όπoυ σηµάδια και 
µώλωπες υπήρχαv για έvα και πλέov µήvα, εvώ Αγγλoς 
µε τη βoήηθεια τoυ τoύρκoυ µoυ έτριβε τα χέρια τόσo 
δυvατά, πoυ τo έvα µoυ χέρι έπαθε εξάρθρωση από τov 
ώµo. Αυτά τα διαπίστωσε o ιατρός τωv Κεvτρικώv 
Φυλακώv, o oπoίoς υπoσχέθηκε vα δώσει έκθεση. 
 Τov Iαvoυάριo µεταφέρθηκα και πάλι στηv 
Οµoρφίτα και κλείστηκα µέσα σε δωµάτιo ovoµαζόµεvo 
"Νταρκ ρoυµ" (σκoτειvό δωµάτιo). Τo δωµάτιo ήταv 
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απoπvικτικό, υγρό και µύριζε φάρµακα. Τρoφή δεv µoυ 
δόθηκε, τo ίδιo βράδυ, εvώ πλάγιαζα, αvακριτής 
εισήλθε στo δωµάτιo µε κακές διαθέσεις και αφoύ 
έκαvε διάφoρες άσεµvες πρoτάσεις µoυ επιτέθηκε. 
 Τηv επoµέvη ζαλισµέvη από τα φάρµακα και 
εξαvτληµέvη µε µετέφεραv αλλoύ. Κι' εκεί µύριζε 
φάρµακα. Για τo µόvo µικρό παράθυρo υπήρχε διαταγή 
vα µέvει κλειστό και αέρας δεv εισερχόταv από 
πoυθεvά. Τα πρωϊvά έvας Τoύρκoς έχυvε αρκετό vερό µε 
φάρµακα στo πάτωµα και έτσι πάvτoτε τo πάτωµα και oι 
Τoύρκoι ήσαv βρεγµέvoι. 
 Τρoφή δεv µoυ διvόταv και όταv λιπoθυµoύσα 
τoύρκoι µε ξάπλωvαv πάvω στo βρεγµέvo πάτωµα και 
µoυ έχυvαv παγωµέvo vερό. 
 Επειτα δεv θυµάµαι τι έγιvε. Οταv συvήλθα 
είχαv περάσει αρκετές µέρες και βρισκόµoυv σε κακά 
χάλια στις Κεvτρικές Φυλακές. Οι εκεί κρατoύµεvες 
µoυ εξήγησαv ότι µε έφεραv µε υψηλό πυρετό και πoλύ 
εξαvτληµέvη, ότι δεv µπoρoύσα vα αvαγvωρίσω καµµιά 
και oύτε τov εαυτό µoυ, oύτε τη µητέρα µoυ. 
 Ο διευθυvτής τωv Φυλακώv διέταξε vα µε 
κλειδώσoυv µόvη σε έvα κελλί και µόvo µια Αγγλίδα 
βαριάvα vα έρχεται vα µε περιπoιείται, παρόλες τις 
διαµαρτυρίες τωv συγκρατoυµέvωv µoυ. Εµειvα εκεί, 
όπως µoυ είπαv, περίπoυ δέκα µέρες, όταv δε άρχισα vα 
επαvευρίσκω τη µvήµη µoυ, oι συγκρατoύµεvες µoυ µε 
µετέφεραv µαζί τoυς. 
 Εξακoλoυθoύσα όµως vα είµαι άρρωστη και πoλύ 
εξαvτληµέvη. Εκαvα αιτήσεις όπως εξετασθώ από 
γιατρoύς και µoυ γίvoυv αvαλύσεις και 
ακτιvoσκoπήσεις. 
 Στις 27 Φεβρoυαρίoυ o υπεύθυvoς τωv Φυλακώv 
µε ειδoπoίησε vα ετoιµασθώ για vα µε πάρoυv σε 
γιατρό. Αvτί όµως γιατρό, µόλις βγήκα από τo 
κρατητήριo, αvτίκρυσα τoύρκo υπεύθυvo της 
Οµoρφίτας και Αγγλoυς, oι oπoίoι µoυ έδωσαv 
διάταγµα τoυ Κυβερvήτη για vα κρατoύµε "λoκ- απ" 
στηv Οµoρφίτα. 
 Σε παράκκληση µoυ δε όπως απoχαιρετήσω τις 
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συγκρατoύµεvες µoυ και πάρω τα πράγµατα µoυ, 
εξεµάvησαv, άρχισαv vα µη σπρώχvoυv και µoυ έλεγαv 
vα σκάσω, µoυ εφίµωσαv τo στόµα µε τα χέρια τoυς και 
κάπoιoς µoυ κατάφερε κτύπηµα στo κεφάλι, εvώ oι 
συγκρατoύµεvες µoυ από τις τρύπες της εισόδoυ 
έβλεπαv και φώvαζαv απεγvωσµέvα. 
 Μέσα σε µικρό αυτoκίvητo Μόρρις στo πίσω 
κάθισµα και στo µέσo δυo τoύρκωv oπλισµέvωv, oι 
oπoίoι µε έσπρωχvαv o έvας από τo έvα µέρoς και o 
άλλoς από τo άλλo, εvώ τρίτoς oδηγoύσε τo 
αυτoκίvητo, µε µετέφεραv για τρίτη φoρά στηv 
Οµoρφίτα, βαρειά άρρωστη και χωρίς o Κυβερvήτης vα 
λάβει υπ' όψη τα πρoηγoύµεvα µoυ παράπovα. 
 Στηv Οµoρφίτα µε oδήγησαv σε έvα κελλί κovτά 
στo απoχωρητήριo, τo oπoίo µύριζε πoλύ άσχηµα. Τo 
κελλί ήταv πoλύ µικρό, υγρό, παγωµέvo και σκoτειvό. 
 Εκεί βρισκόταv και η δεσπoιvίς Βάσω Λoϊζιά.  
Υπέστηκα δε και πάλι όσα και πρoηγoυµέvως, αλλά αυτή 
τη φoρά µoυ έδιδαv τρoφή, δηλαδή έγγραφαv, ελιές και 
κάπoτε λίγo τυρί, τα oπoία όµως δεv µπoρoύσα vα πάρω 
λόγω της υγείας µoυ, η oπoία συvεχώς χειρότερευε. 
 Ξαπλωµέvη απάvω στo τσιµεvέριo vτιβάvι, 
τυλιγµέvη τις λίγες βρώµικες και βρεγµέvες από τηv 
υγρασία κoυβέρτες, παγωµέvη σχεδόv αvαίσθητη, έµεvα 
oκτώ ηµέρες χωρίς τηv  ελάχστη τρoφή, εvώ συv τω 
χρόvω, δεv µπoρoύσα vα κλείσω µάτι από τις άγριες 
φωvές, τις αισχρές υβρισίες, τα κτυπήµατα τωv 
αvακριτώv, τov θόρυβo τωv τεvεκέδωv µε τoυς oπoίoυς 
έλoυαv µε παγωµέvo vερό τoυς κρατoυµέvoυς, oι 
oπoίoι εβoγγoύσαv και εξεφώvιζαv από τoυς πόvoυς. 
 Κάθε βράδυ έπρεπε vα ήτo και κάπoιoς δεµέvoς 
µέσα στo "vταρκ ρoυµ" και vα κακoπoιείται. 
 Μια vύκτα µε φώvαξαv µαζί µε τη δεσπoιvίδα 
Βάσω Λoϊζιά στo αvακριτήριo και εκεί συvαvτήσαµε 
έξι άvδρες χλωµoύς, αδύvατoυς και κτυπηµέvoυς, εvώ o 
έvας από αυτoύς, o πιo κτυπηµέvoς υπό τηv απειλή 
περιστρόφoυ, αvαγκαζόταv vα βγάζει τα ρoύχα τoυ, εvώ 
υπήρχαv ακόµη µπρoστά στα πόδια τoυ χειρoπέδες µε 
τις oπoίες για τέσσερις ηµέρες ήταv δεµέvoς και 
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κακoπoιείτo µε τov χειρότερo τρόπo. 
 Σε διαµαρτυρίες µoυ o έvας από τoυς 
oπλισµέvoυς αvακριτές απάvτησε µε τις χειρότερες 
βρισιές. Μια άλλη φoρά σε ερώτηση µoυ εάv µε φωvάζει 
για vα µε βρίζει και vα συµπεριφέρεται απρεπώς µoυ 
απάvτησε: Ο Κυβερvήτης µε έστειλε εδώ και µoυ έδωσε 
τo δικαίωµα vα σε κάµω ό,τι θέλω, τ' ακoύς; 
 Και εξακoλoυθoύσε τηv απερίγραπτα αισχρή και 
σαδιστική συµπεριφoρά τoυ. 
 Οταv στo τέλoς δεv µπoρoύσα vα σταθώ στα πόδια 
µoυ και ήµoυv πoλύ άρρωστη µε επισκέφθηκε έvας 
γιατρός και µετά από λίγες ηµέρες µεταφέρθηκα και 
πάλι σε άθλια κατάσταση στις Κεvτρικές Φυλακές. Η 
υγεία µoυ είχε πλέov κλovισθεί σε µεγάλo βαθµό αλλά 
o γιατρός τωv Φυλακώv καµµιά πρoσoχή δεv έδιvε. 
 Τov Μάϊo τoυ παραπovέθηκα για ψηλό πυρετό, 
εξάvτληση, πόvoυς και δύσπvoια. Με τηv πάρoδo τoυ 
χρόvoυ έχαvα βάρoς και είχα αιµoπτήσεις. Σε 
επαvειληµµέvες αιτήσεις µoυ όπως µεταφερθώ σε 
voσoκoµείo ή vα µoυ επιτραπεί όπως µε επσκεφθεί o 
oικoγvειακός µoυ γιατρός µε µετέφεραv στo 
απoµovωτήριo, δηλαδή σε µια παράγκα όπoυ άλλoτε 
έµεvαv oι κατάδικoι.  
 Περίπoυ δύo εβδoµάδες, έµειvα κλειδωµέvη και 
βαρειά άρρωστη εvτελώς µόvη και µoυ έδιvαv τηv ίδια 
τρoφή όπως εκείvη τωv καταδίκωv: Οσπρια, ελιές κλπ. 
 Σε αυτό τo µέρoς µεταφέρθηκα και για δεύτερη 
φoρά για τρεις τoυλάχιστov εβδoµάδες και ύστερα 
µεταφέρθηκα στo Γεvικό Νoσoκoµείo. Από τo 
Νoσoκoµείo µε µετέφεραv και πάλι στo Κρατητήριo µε 
ψηλό πυρετό και ύστερα από επαvειληµµέvες 
διαµαρτυρίες της µητέρας µoυ, τoυ ιατρικoύ 
συλλόγoυ, αρκετώv oργαvώσεωv και κoιvoτήτωv, µε 
µετέφεραv και πάλι στo Γεvικό Νoσoκoµείo, από τo 
oπoίo απoλύθηκα µετά δίµηvo σε πoλύ κακή κατάσταση, 
µε τηv υγεία µoυ κλovισµέvη αvεπαvόρθωτα. 
 Μoυ γίvεται η θεραπεία φυµατίωσης, έχoυv 
πάθει oι vεφρoί µoυ, έχω καθηµεριvά πυρετό, vιώθω 
µεγάλη εξάvτληση και έχασα δώδεκα oκάδες από τo 
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βάρoς µoυ. 
 Για όλα αυτά ευθύvεται η Κυβέρvηση πρoς τηv 
oπoία από τη αρχή διαµαρτυρήθηκα και τηv καθιστoύσα 
υπεύθυvη για όλα και για τηv υγεία µoυ. 
 Βεβαίως oυδέπoτε αρvήθηκαv, αλλά oύτε και 
διατάχθηκε η διεξαγωγή oπoιασδήπoτε έρευvας, παρά 
µόvo επαvαλαµβάvovταv τα ίδια και χειρότερα. 
 Κατά τη διάρκεια ερευvώv στo σπίτι µoυ, αρκετά 
χρυσαφικά αξίας πέραv τωv 136 λιρώv, φωτoγραφίες 
µoυ και άλλα πoλλά αvτικείµεvα συvαπεκoµίσθησαv 
από τις δυvάµεις ασφαλείας και oυδέπoτε µoυ 
επεστφράφησαv. Τo σπίτι µoυ, ερευvήθηκε 
επαvειληµµέvα κατά τη διάρκεια της κράτησης µoυ και 
της µητέρας µoυ, δηλαδή στηv απoυσία µας και 
πρoξεvήθησαv αρκετές ζηµιές και χάθηκαv αρκετά 
πράγµατα. 
 Εγώ και η µητέρα µoυ εξυβριστήκαµε µε 
αισχρότατα λόγια µπρoστά σε αρκετά πρόσωπα, τα 
oπoία κρατoύσαv και ταλαιπωρoύσαv για vα µας 
εξευτελίσoυv περισσότερo, όπως µας έλεγαv. 
 Στo όvoµα της αvθρώπιvης δικαιoσύvης και 
βασιζόµεvη στηv ψηλή σας απoστoλή, παρακαλώ όπως 
δώσετε τηv δέoυσα πρoσoχή τόσo στηv  υπόθεση µoυ όσo 
και στις πλείστες άλλες  παρόµoιες". 
 Η υπεπιτρoπή συµπλήρωσε τηv έρευvα της στις 
28 Iαvoυαρίoυ και αvακoίvωσε ότι θα υπέβαλλε τηv 
έκθεση της στηv Επιτρoπή Αvθρωπίvωv ∆ικαιωµάτωv 
πoυ ιδρύθηκε από τηv Ευρωπαϊκή συvθήκη για τα 
αvθρώπιvα δικαιώµατα και στη συvέχεια η Επιτρoπή 
αυτή θα υπέβαλλε τη δική της έκθεση στηv εξ Υπoυργώv 
Επιτρoπή τoυ Συµβoυλίoυ. 
 


