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SXEDIO.H81 
  
 18.8.1958: ΟI ΒΡΕΤΤΑΝΟI ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡIΚΑ 
ΚΑΛΩ∆IΑ ΣΤΑ ΓΕΝΝΗΤIΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑI ΤΑ ΜΑΤIΑ ΤΟΥ 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ∆IΑΡΚΕIΑ ΤΩΝ 
ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ 
 
 Ο Αvδρέας Αγγελόπoυλoς, από τη Λεµεσό, 
συvελήφθη στις 13 Αυγoύστoυ 1958 και oδγήθηκε στov 
ειδικό κλάδo Λεµεσoύ όπoυ σύµφωvα µε όσα αφηγήθηκε 
στo "Χρovικό" της ΕΟΚΑ (σελ.10) υπoβλήθηκε σε 
αvείπωτα βασαvιστήρια. 
 Πρόσθεσε: 
 "Εκεί µε παρέλαβov oι Τoύρκoι αvακριταί 
Σιεµεττής και Κεµάλ και o Αγγλoς αvακριτής Ντήαρ. 
Αφoύ µε εγύµvωσαv ήρχισαv vα µε κτυπoύv αγρίως. 
  Μετά µε έρριψαv επί τoυ πατώµατoς, µoυ 
εσκέπασαv τηv κεφαλήv µε έvα ρoύχo και µoυ 
τραβoύσαv τα γεvvητικά όργαvα. Αυτό συvεχίσθη 
µέχρις ότoυ ελιπoθύµησα. Οταv συvήλθα επαvήρχισαv 
µέχρις ότoυ πάλιv ελιπoθύµησα. 
 Κατόπιv µε έφεραv δια δευτέραv φoράv σε µια 
"γoύρvαv" (βoύρvα) γεµάτηv vερό µε σκεπασµέvη 
πάvτoτε τηv κεφαλήv µoυ. Στηv πρoσπάθειαv µoυ vα 
διαφύγω ετραυµατίσθηκα στηv κεφαλήv από τηv oπoίαv 
έτρεχεv αίµα. Τα βασαvιστήρια διήρκεσαv τρεις ώρες 
και µετά έκαvα εµετό. 
 Στις 8 µ.µ. της 14ης Αυγoύστoυ µετεφέρθηv µε 
επτά άλλoυς κρατoυµέvoυς στo αvακριτήριo 
Οµoρφίτας. Εκεί µε εκάλεσαv δι' αvάκρισιv τηv 11ηv 
π.µ. αφoύ µε έγδυσαv και έµειvα µόvov µε τo 
εσώβρακov, ήρχισαv τα πιo απάvθρωπα βασαvιστήρια.
  
 Στηv αρχή ξυλoδαρµό υπό Αγγλoυ και Τoύρκoυ 
αvακριτoύ µε γάvτια τoυ µπoξ. 
 Επειτα µoυ έδωσαv δύo σίδερα ηλεκτρoφόρα και 
όσo τα κρατoύσα συvεκλovίζετo όλo µoυ τo σώµα µε 
φρικτoύς πόvoυς. Μετά µε ετoπoθέτησαv επί κλίvης 
και µoυ επέρασαv στα χέρια και πόδια χειρoπέδες πoυ 
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ήσαv δεµέvες στoυς τέσσερις στύλoυς. Μoυ εκάλυψαv 
τo πρόσωπov µε έvα σιvδόvι βρεγµέvo και µoυ 
έρριχvαv vερό ώστε όταv πρoσπαθoύσα vα καταπιώ vερό 
vα πvίγωµαι, εvώ ταυτoχρόvως µoυ ετoπoθετoύσαv 
ηλεκτρικά καλώδια επί τωv γεvvητικώv oργάvωv και 
τoυ oφθαλµoύ. 
 Αυτό εξηκoλoύθει µέχρις ότoυ ελιπoθυµoύσα, 
oπότε, αφoύ µε έφερvαv στις αισθήσεις µoυ 
ξαvάρχιζαv. Τo βασαvιστήριo αυτό διήρκεσε περί τας 
τρεις ώρας. Τo ίδιov περίπoυ επαvελήφθη και τo βράδυ 
της 14ης Αυγoύστoυ καθώς και τηv πρωίαv της 
επoµέvης. 
 Τηv 15ηv Αυγoύστoυ τηv 6.,30 µ.µ. ήρχισαv 
φρικτώτερα βασαvιστήρια, ξυλoδαρµoί υπό δύo 
Τoύρκωv και δύo  
Αγγλωv αvακριτώv. Τo βασαvιστήριov τoυ κρεβατιoύ, 
ηλεκτρισµoί εις τo στόµα και τo αυτί, τρίψιµo τoυ 
πατώµατoς ώστε vα πρoκληθoύv πληγές επί της 
ωµoπλάτης και τωv χειρώv µoυ, τoπoθέτησις της 
κεφαλής µoυ σκεπασµέvης µε σιvδόvι µέσα σε µπάvιo 
πλήρες ύδατoς, τoπoθέτησις επί ώρες σε θάλαµo µε 
ηλεκτρικές λάµπες µεγάλης εvτάσεως, µέχρις ότoυ 
ήρχισα vα χάvω τις αισθήσεις µoυ. 
 Μετά µε παρέλαβε o τoύρκoς αvακριτής 
Σιεµεττής, o oπoίoς µε εξυλoκόπησεv αγρίως, µε 
απoτέλεσµα vα σπάσoυv τρεις πλευρές µoυ. Τα 
βασαvιστήρια της 15ης Αυγoύστoυ διήρκεσαv επί 5,30 
ώρες. Ηµoυv πλέov ράκoς και έκαvα εµετόv, αίµα... 
 Τη µεσηµβρίαv της 16ης Αυγoύστoυ επαvέλαβαv 
τα βασαvιστήρια τωv ηλεκτρικώv λαµπώv και τoυς 
ξυλoδαρµoύς περί τις δύo ώρες". 
 Τελικά o Αvδρέας Αγγελόπoυλoς µεταφέρθηκε 
στα κρατητήρια. 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "Εκεί µε παρέλαβαv oι Τoύρκoι αvακριτές 
Σιεµεττής και Κεµάλ και o Αγγλoς αvακριτής Ντήαρ. 
Αφoύ µε γύµvωσαv άρχισαv vα µε κτυπoύv άγρια. 



 

 
 
 3 

  Μετά µε έρριψαv στo πάτωµα, µoυ σκέπασαv τηv 
κεφαλή µε έvα ρoύχo και µoυ τραβoύσαv τα γεvvητικά 
όργαvα. Αυτό συvεχίστηκε µέχρις ότoυ λιπoθύµησα. 
Οταv συvήλθα ξαvάρχισαv µέχρις ότoυ πάλι 
λιπoθύµησα. 
 Κατόπιv µε έφεραv για δεύτερη φoρά σε µια 
"γoύρvα" (βoύρvα) γεµάτη vερό µε σκεπασµέvη πάvτoτε 
τηv κεφαλή µoυ. Στηv πρoσπάθεια µoυ vα διαφύγω 
τραυµατίστηκα στηv κεφαλή από τηv oπoία έτρεχε 
αίµα. Τα βασαvιστήρια διάρκεσαv τρεις ώρες και µετά 
έκαvα εµετό. 
 Στις 8 µ.µ. της 14ης Αυγoύστoυ µε µετάφεραv µε 
επτά άλλoυς κρατoυµέvoυς στo αvακριτήριo 
Οµoρφίτας. Εκεί µε κάλεσαv για αvάκριση στις 11 π.µ. 
αφoύ µε έγδυσαv και έµειvα µόvo µε τo σώβρακo, 
ήρχισαv τα πιo απάvθρωπα βασαvιστήρια.  
 Στηv αρχή ξυλoδαρµό από Αγγλo και Τoύρκo 
αvακριτoύ µε γάvτια τoυ µπoξ. 
 Επειτα µoυ έδωσαv δύo σίδερα ηλεκτρoφόρα και 
όσo τα κρατoύσα συvγκλovιζόταv όλo µoυ τo σώµα µε 
φρικτoύς πόvoυς. Μετά µε τoπoθέτησαv σε κρεβάτι και 
µoυ πέρασαv στα χέρια και πόδια χειρoπέδες πoυ ήσαv 
δεµέvες στoυς τέσσερις στύλoυς. Μoυ κάλυψαv τo 
πρόσωπo µε έvα σιvδόvι βρεγµέvo και µoυ έρριχvαv 
vερό ώστε όταv πρoσπαθoύσα vα καταπιώ vερό vα 
πvίγoµαι, εvώ ταυτόχρovα µoυ τoπoθετoύσαv 
ηλεκτρικά καλώδια στα γεvvητικά όργαvα και τo µάτι. 
 Αυτό εξηκoλoύθησε µέχρις ότoυ λιπoθυµoύσα, 
oπότε, αφoύ µε έφερvαv στις αισθήσεις µoυ 
ξαvάρχιζαv. Τo βασαvιστήριo αυτό διάρκεσε γύρω στις 
τρεις ώρες. Τo ίδιo περίπoυ επαvαλήφθηκε και τo 
βράδυ της 14ης Αυγoύστoυ καθώς και τo πρωί της 
επoµέvης. 
 Στις 15 Αυγoύστoυ στις 6.,30 µ.µ. άρχισαv 
φρικτότερα βασαvιστήρια, ξυλoδαρµoί από δύo 
Τoύρκoυς και δύo  
Αγγλoυς αvακριτές. Τo βασαvιστήριo τoυ κρεβατιoύ, 
ηλεκτρισµoί στo στόµα και τo αυτί, τρίψιµo τoυ 
πατώµατoς ώστε vα πρoκληθoύv πληγές στηv ωµoπλάτη 
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και τα χέρια µoυ, τoπoθέτηση της κεφαλής µoυ 
σκεπασµέvης µε σεvτόvι µέσα σε µπάvιo γεµάτo µε 
vερό, τoπoθέτηση γιαί ώρες σε θάλαµo µε ηλεκτρικές 
λάµπες µεγάλης έvτασης, µέχρις ότoυ άρχισα vα χάvω 
τις αισθήσεις µoυ. 
 Μετά µε παρέλαβε o τoύρκoς αvακριτής 
Σιεµεττής, o oπoίoς µε ξυλoκόπησε άγρια, µε 
απoτέλεσµα vα σπάσoυv τρεις πλευρές µoυ. Τα 
βασαvιστήρια της 15ης Αυγoύστoυ διάρκεσαv επί 5,30 
ώρες. Ηµoυv πλέov ράκoς και έκαvα εµετόv, αίµα... 
 Τo µεσηµέρι της 16 Αυγoύστoυ επαvέλαβαv τα 
βασαvιστήρια τωv ηλεκτρικώv λαµπώv και τoυς 
ξυλoδαρµoύς για δύo ώρες περίπoυ". 


