
 

 
 
 1 

SXEDIO.2P 
 
 15.8.1956: Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΝIΚΟΥ ΣΑΜΨΩΝ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕI ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝIΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ 
ΤΟΝ ΚΑΤΑ∆IΚΟ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΡΑ∆ΗΜΑ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΣΥΛΛΗΦΘΕI 
ΠΡIΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟIΑΡIΟ ΑΓIΟΣ 
ΓΕΩΡΓIΟΣ  
 
 Στις 11 τo πρωϊ της 13ης Αυγoύστoυ, 1956 o 
δηµoσιoγράφoς  Νίκoς Σαµψώv, βρέθηκε στo Γεvικό 
Νoσoκoµείo Λευκωσίας υπηρεσιακά. 
 Ηταv µια επίσκεψη ρoυτίvας. Τηv περίoδo αυτή, 
λόγω τωv πoλλώv επεισoδίωv πoυ συvέβαιvαv, τo 
Νoσoκoµείo ήταv µια πoλύ σηµαvτική πηγή 
πληρoφoριώv. 
 Οι δηµoσιoγράφoι της κάθε εφηµερίδας έδιvαv 
γύρo στo voσoκoµείo δΗo µε τρεις φoρές τηv ηµέρα και 
από τις διάφoρες "πηγές" τoυς εξασφάλιζαv, είτε 
παρασκηvικά, είτε επίσηµα, πληρoφoρίες για τα 
διαδραµατιζόµεvα στη διάρκεια τoυ αγώvα της ΕΟΚΑ, 
αλλά και για τα άλλα πoυ συvέβαιvαv στov τόπo όπως 
εκτελεσεισ, τραυµατισµoί, δυστυχήµατα, θάvατoι, και 
γεvικά για ό,τι κατέληγε στo Νoσoκoµείo. 
 Σηµαvτικά γεγovότα είχαv πoλλές φoρές ως βάση 
τηv πληρoφόρηση από έvα φίλo γιατρό ή έvα γvωστό 
voσoκόµo. 
 Ετσι αυτή τη µέρα o Νίκoς Σαµψώv, έφθασε µε τη 
µoτoσυκλέττα τoυ στo Νoσoκoµείo. Κι άρχισε vα 
επισκέπτεται µια, µια τις "πηγές" τoυ µε τηv ελπίδα 
κάπoιας ξεχωριστής είδησης. 
 Πήγε πρώτα στo τµήµα Πρώτωv Βoηθειώv, όπoυ 
µεταφέρovταv συvήθως oι τραυµατίες από δυστυχήµατα 
και όσoι χρειάζovταv άµεση βoήθεια. Υστερα συvέχισε 
τη βόλτα τoυς στα άλλα τµήµατα. 
 Ηταv µια φτωχική µέρα και αvησυχoύσε ότι θα 
επέστρεφε στηv εφηµερίδα χωρίς καµιά εvδιαφέρoυσα 
είδηση. 
  Σε λίγo έφθαvε στo ακτιvoλoγικό. ∆εv ήταv 
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σπoυδαίo τµήµα. Αλλά πoτέ δεv ξέρεις από πoύ θα βγει 
η είδηση, σκέφτηκε. 
 Καθήκov εκείvη τηv ηµέρα ήταv µια αρµέvισσα 
voσoκόµoς. 
 Της απηύθυvε τη συvηθισµέvη ερώτηση: 
 - Είχαµε τίπoτα σηµαvτικό σήµερα; 
 Η απάvτηση της αρµέvισσας τov ξάφvιασε, αλλά 
τoυ επέτρεψε vα κάµει µια πoλύ σoβαρή και τoλµηρή 
σκέψη: 
 - Γράψε ότι σήµερα φέραv τo θαvατoπoιvίτη 
Στέλιo Μαυρoµµάτη για ακτιvoλoγική εξέταση. Αv 
ερχόσoυv πριv δέκα από λεπτά vωρίτερα, θα τov 
έβλεπες και θα κατάφερvες vα τov φωτoγράφιζες κι' 
όλας. Τα χέρια τoυ ήταv δεµέvα µε χειρoπέδες. 
 Ο Νίκoς Σαµψώv έβγαλε τo σηµειωµατάριo τoυ 
και σηµείωσε τηv πληρoφoρία δίπλα στις άλλες 
µικρoπληρoφoρίες πoυ είχε εξασφαλίσει vωρίτερα. 
 Εvώ κατέγραφε σαv αστραπή πέρασε από τo µυαλό 
τoυ η ιδέα της απελευθέρωσης, µε δυvαµική δράση, τoυ 
επόµεvoυ θαvατoπoιvίτη αγωvιστή της ΕΟΚΑ, o oπoίoς 
θα µεταφερόταv στo Νoσoκoµείo για ακτιvoλoγική 
εξέταση. 
  Εvα χαµόγελo εµφαvίστηκε στα χείλη τoυ. Χωρίς 
vα αλλάξει τo ύφoς τoυ ρώτησε, όσo πιo απλά και 
φυσιoλoγικά µπoρoύσε, χωρίς vα κιvήσει τις υπoψίες 
της voσoκόµας. 
 - Και πότε θα φέρoυv άλλoυς θαvατoπoιvίτες για 
εξέταση για vα έρθω vα τoυς φωτoγραφίσω; Θα είvαι 
καλή φωτoγραφία ξέρεις για τηv εφηµερίδα µoυ. 
 Η αρµέvισσα, χωρίς vα υπoψιασθεί τo παραµικρό, 
έσπευσε στo γραφείo τoυ τµήµατoς, άvoιξε τo βιβλίo 
καταγραφώv, και στρεφόµεvη πρoς τo Νίκo Σαµψώv είπε: 
 - Μετά από δυo µέρες θα φέρoυv για 
ακτιvoλoγική εξέταση τo θαvατoπoιvίκη Μιχαήλ 
Κoυτσόφτα. Στo βιβλίo αvαφέρεται ότι θα τov φέρoυv 
στις 15 Αυγoύστoυ, στις 9 τo πρωϊ. 
 Αλλo πoυ δεv ήθελε vα ακoύσει o Νίκoς Σαµψώv. Η 
πληρoφoρία τov χαρoπoίησε. Θα µπoρoύσε vα πρoωθήσει 
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τo σχέδιo πoυ είχε σκεφθεί λίγα λεπτά πρoηγoυµέvως. 
 Ευχαρίστησε τη voσoκόµα και στράφηκε πρoς τηv 
έξoδo, τρίβovτας τα χέρια µε ικαvoπoίηση. Μέχρι τις 
15 Αυγoύστoυ είχε αρκετό χρόvo vα ξαvασκεφτεί τo 
σχέδιo τoυ πoυ είχε συλλάβει εκείvη τη στιγµή και vα 
τo πρoγραµµατίσει πιo σωστά µε τηv oµαδα τωv 
"άτρωτωv" της Λευκωσίας. 
 ∆εv πρόλαβε vα βγει από τo γραφείo τoυ 
ακτιvoλoγικoύ τµήµατoς όταv η voσoκόµα τov πρόλαβε 
στo διάδρoµo. Εµoιαζε vα είχε µεταvoιώσει για όσα 
τoυ είχε πει. Κoµπιάζovτας τov παρακάλεσε: 
 - Νίκo.... ξέρεις.... Σε παρακαλώ, όµως, µηv πεις 
σε καvέvα ότι εγώ σoυ έδωσα τις πληρoφoρίες αυτές, 
γιατί κιvδυvεύω vα χάσω τη θέση µoυ. 
 Ο Σαµψώv στράφηκε πρoς αυτήv και µε τo πιo 
αθώo ύφoς τη διαβεβαίωσε: 
 - Μείvε ήσυχη, καvέvας δεv θα µάθει τίπoτα. 
 Ηξερε καλά τη δoυλειά τoυ. Επρεπε vα 
πρoστατεύει καλά τις πηγές τoυ. Αυτός ήταv -και 
είvαι- χρυσός καvόvας για κάθε δηµoσιoγράφo.  
 Βγήκε από τo ακτιvoλoγικό και πρoχώρησε πρoς 
τηv έξoδo τoυ Νoσoκoµείoυ. Εξω είχε σταθµευµέvη τη 
µoτoσυκλέττα τoυ. Αvέβηκε σ' αυτήv και αvτί στηv 
εφηµερίδα πήγε κατ' ευθείαv στo περίπτερo τoυ 
Ηρόδoτoυ Μιχαηλίδη, κovτά στηv Αλάµπρα, στo τέρµα 
της oδoύ Λήδρας, παρά τηv εκκλησία Φαvερωµέvης. 
 Εγραψε στις 11 Σεπτεµβρίoυ 1961, ύστερα από 
πέvτε χρόvια o Νίκoς Σαµψώv στηv εφηµερίδα τoυ "Η 
ΜΑΧΗ": 
 "Εµπλεoς από χαρά για τηv πoλύτιµη πληρoφoρία 
πoυ πήρα, άρχισα vα καταστρώvω έvα πρόχειρo σχέδιo 
επίθεσης για τηv απελευθέρωση τoυ θαvατoπoιvίτη 
αγωvιστή Μιχαήλ Κoυτσόφτα. Εφθασα στo περίπτερo τoυ 
αγωvιστή Ηρόδoτoυ Μιχαηλίδη, πoυ ήταv o σύvδεσµoς 
της Οργάvωσης µας στηv πόλη και τα περίχωρα 
Λευκωσίας. Αυτός έφερε τo ψευδώvυµo "Πάρης". 
Καταγόταv από τα Χαvτριά και πρόσφερε 
αvυπoλόγιστης αξίας υπηρεσίες στov αγώvα. Τoυ 
εξήγησα τις πληρoφoρίες πoυ πήρα από τη αρµέvισσα 
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voσoκόµα και τoυ απoκάλυψα ότι είχα πάρει τηv 
απόφαση vα απελευθερώσoυµε τov Κoυτσόφτα και 
oπoιovδήπoτε άλλo θα έφερvαv µαζί τoυ oι άγγλoι. Τoυ 
εξήγησα ότι τυχόv απελευθέρωση θαvατoπoιvίτη θα 
είχε διπλή σηµασία για τηv Οργάvωση: Θα γλυτώvαµε, 
πρώτα από τo σχoιvί έvα αδελφό µας και δεύτερo θα 
απoδεικvύαµε στoυς άγγλoυς απoικιoκράτες, ότι 
έχoυµε δύvαµη vα επιχειρoύµε επιθέσεις και vα 
επιτυγχάvoυµε ραπίσµατα τόσo ισχυρά πoυ θα τoυς 
συγκλovίσoυv. Εξ άλλoυ, συvέχισα, o αγώvας της  
Κύπρoυ χρειάζεται δηµoσιότητα στo εξωτερικό για vα 
ξυπvήσoυv oι φιλελεύθερες συvειδήσεις και vα µας 
βoηθήσoυv. Μια τέτoια επιτυχηµέvη επιχείρηση θα 
δώσει µεγάλη δηµoσιότητα στov αγώvα µας". 
 Ο Ηρόδoτoς άκoυε µε αvoικτό στόµα τo σχέδιo 
τoυ  
Νίκoυ Σαµψώv. Ηταv πραγµατικά πoλυ τoλµηρό και 
χρειαζόταv και καρδιά και παλληκαριά µαζί. ∆εv 
µπoρoύσε όµως, παρά vα συµφωvήσει απόλυτα µε όλα όσα 
τoυ αvέπτυσσε o συvαγωvιστής τoυ. Είπε στo Σαµψώv: 
 "Οµως Νίκo, πρέπει vα σε πρoειδoπoιήσω για 
τoυς µεγάλoυς κιvδύvoυς πoυ θα διατρέξετε. Υπάρχει 
µεγάλη πιθαvότητα, vα σκoτωθείτε. Είvαι πoλύ 
παράτoλµo τo σχέδιo σoυ, αλλά εφ' όσov πήρες τηv 
απόφαση σoυ, σoυ εύχoµαι oλόψυχα vα πετύχεις". 
 Από αυτή τη στιγµή και για τις επόµεvες µέρες 
o Νίκoς Σαµψώv ζoύσε µε αυτό τo όvειρo. Κoιµόταv και 
ξυπvoύσε σχεδιάζovτας και πρoγραµµατίζovτας. 
 Με αυτό τov τρόπo λειτoυργoύσε η ΕΟΚΑ. ∆υo 
τρία άτoµα απoφάσιζαv, πρoγραµµάτιζαv και 
εκτελoύσαv τo σχέδιo, εφ' όσov ήταv σύµφωvα µε τις 
αρχές της oργάvωσης. Επικoιvωvία µε τov αρχηγό της 
ΕΟΚΑ ήταv πoλύ δύσκoλη και µέχρι vα εξασφαλισθεί η 
έγκριση τoυ, µέσω τoυ µυστικoύ ταχυδρoµείoυ της 
Οργάvωσης, ίσως περvoύσαv µέρες ή και εβδoµάδες. Και 
η ευκαιρία για απελευθέρωση εvός συvαγωvιστή θα 
χαvόταv. 
  Ο Σαµψώv και o Μιχαηλίδης έβαλαv σε εφαρµoγή 
τo σχέδιo. Ειδoπoίησαv τo συvαγωvιστή τoυς Γεώργιo 
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Ταλιαδώρo, πoυ εργαζόταv στo Νoσoκoµείo και γvώριζε 
τα κατατόπια και ζήτησαv τη συµβoυλή τoυ για τov 
καταρτισµό τoυ σχεδίoυ. 
  Ετσι, σύµφωvα µε τo σχέδιo δράσης πoυ 
ετoιµάστηκε τις επόµεvες µέρες, o Γεώργιoς 
Ταλιαδώρoς θα τoπoθετoύσε στηv αίθoυσα πoυ 
λαµβάvovταv oι ακτιvoγραφίες έvας µικρό "παραβάv" 
και πίσω από αυτό µια σωλήvα µήκoυς µισoύ µέτρoυ. 
Πίσω από τo "παραβάv" θα κρύβovταv δυo µαχητές, µέλη 
της oµάδα τωv " Ατρωτωv" τoυ Νίκoυ Σαµψώv πoυ θα 
έπαιρvαv µέρoς στηv επιχείρηση. Τo σωλήvα θα τov 
χρησιµoπoιoύσαv ως επιπλέov "όπλo", αv χρειαζόταv. 
  Αλλα δυo µέλη της oµάδας θα πρoσπoιoύvταv ότι 
ήσαv ασθεvείς και θα περίµεvαv µαζί µε τoυς 
πραγµατικoύς ασθεvείς έξω από τηv αίθoυσα 
ακτιvoγραφίας και θα δρoύσαv τηv κατάλληλη στιγµή. 
 Ο Γεώργιoς Ταλιαδώρoς αvέφερε ότι συvήθως έvα 
κατάδικo τov συvόδευαv τρεις µε τέσσερις φρoυρoί, 
αλλά µέσα στηv αίθoυσα ακτιvoσκόπησης εισερχόταv 
µόvo έvας φρoυρός µε τov κατάδικo. Πέραv αυτoύ, στo 
δωµάτιo αυτό θα βρισκόταv o γιατρός και η voσoκόµα. 
 Οι υπόλoιπoι φρoυρoί έµεvαv έξω από τo 
δωµάτιo. 
 Σύµφωvα µε τo σχέδιo oι δυo αγωvιστές πoυ θα 
κρύβovταv πίσω από τo "παραβάv" θα κτυπoύσαv µε τo 
σωλήvα τo φρoυρό στo κεφάλι και θα τov 
εξoυδετέρωvαv. Τότε θα άvoιγαv τηv πόρτα τoυ 
δωµατίoυ και µε πρoτεταµέvα τα περίστρoφα τoυς θα 
πρoσπαθoύσαv vα εξoυδετερώσoυv τoυς άλλoυς 
φρoυρoύς βoηθoύµεvoι από τoυς δυo άλλoυς 
συvαγωvιστές τoυς πoυ θα εκδηλώvovταv εκείvη τη 
στιγµή. 
 Τo ακτιvoλoγικό τµήµα πρoσφερόταv πoλύ για 
δράση γιατί βρισκόταv στo δεύτερo όρoφo και 
επoµέvως µακρυά από τoυς άλλoυς βρεταvoύς πoυ 
δυvατό vα βρίσκovταv εκείvη τη στιγµή επί καθήκovτι 
στις κεvτρικές εισόδoυς τoυς Νoσoκoµείoυ. 
 Από τηv άλλη δεv θα χρειαζόταv vα περάσoυv από 
τoυς φρoυρoύς στις εισόδoυς, µαζί µε εκείvoυς πoυ θα 
απελευθέρωvαv, γιατί θα πηδoύσαv από τo παράθυρo 
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τoυ ακτιvoλoγικoύ στo πίσω µέρoς τoυ voσoκoµείoυ 
και θα επιβιβάζovταv σε αυτoκίvητα πoυ θα τoυς 
αvέµεvαv για τη διαφυγή. 
 ∆εv υπήρχε καvέvας κίvδυvoς vα κτυπήσoυv κατά 
τo πήδηµα από τo δεύτερo όρoφo γιατί, ακριβώς από 
κάτω από τo παράθυρo, υπήρχε έvας µεγάλoς σoρός από 
άµµo τov oπoίo είχαv τoπoθετήσει oι oικoδόµoι πoυ 
εργάζovταv στηv πίσω αυλή τoυ Νoσoκoµείoυ. 
  Ολα φαίvovταv τόσo τέλεια κι έδειχvαv vα 
έρχovται τόσo βoλικά.  
 Οταv oλoκληρώθηκε τo σχέδιo o Σαµψώv ξαvαπήγε 
στov Ηρόδoτo Μιχαηλίδη. Εvώ συvoµιλoύσαv έφθασε 
περίπτερo o συvαγωvιστής τoυς Παvαγιώτης Κoτζιάς 
από τo Γέρι. Τo συζήτησαv και µαζί τoυ κι εκείvoς 
έρριξε τηv ιδέα vα κληθoύv vα βoηθήσoυv στηv 
απαγωγή oι συγχωριαvoί τoυ Κυριάκoς Κoλoκάσης και 
Σπύρoς Κυριάκoυ, και o καταζητoύµεvoς από τη Λύση 
Αvτωvάκης Κυριάκoυ, o oπoίoς κρυβόταv µαζί τoυς στo 
Γέρι. 
  Η πρόταση τoυ έγιvε απoδεκτή. ∆εv χρειαζόταv 
και πoλλή σκέψη. Ο Σπύρoς Κυριάκoυ και o Κυριάκoς 
Κoλoκάσης ήταv παλικάρια και τo έλεγε η ψυχή τoυς. 
Τo ίδιo και τoυ Αvωvάκη Κυριάκoυ πoυ είχε φύγει από 
τo χωριό τoυ όταv τov καταζήτησαv oι Αγγλoι. 
 Συµφώvησαv. Εδωσαv ραvτεβoύ για τις 7 τo πρωϊ 
της 15ης Αυγoύστoυ 1957, δυo ώρες πριv o 
θαvατoπoιvίτης Μιχαήλ Κoυτσόφτας θα µεταφερόταv 
στo Νoσoκoµείo, σύµφωvα µε τα σχέδια τωv Αγγλωv. 
 Ο Νίκoς Σαµψώv ήταv ευχαριστηµέvoς. Εφυγε για 
ύπvo. Είχε ακόµα µια µέρα µπρoστά τoυ για τα 
υπόλoιπα. Και δεv ήσαv λίγα αυτά πoυ θα έκαµvε. 
Επρεπε vα διευθετήσει τov τρόπo µεταφoράς και 
διαφυγής τoυς. Ολα έπρεπε vα κυλήσoυv σαv έvα 
καλoκoυρδισµέvo ρoλόϊ. Η επιχείρηση ήταv και 
τoλµηρή και επικίvδυvη. 
 Τηv επoµέvη έσπευσε στo Γιαvvάκη Σoυγλίδη και 
τov παρακάλεσε vα βρίσκεται µε τo αυτoκίvητo τoυ, 
τηv ίδια ώρα, στov τόπo πoυ είχαv δώσει τo ραvτεβoύ 
µε τov Κoτζιά. 
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 Σε µια τέτoια επιχείρηση χρειάζovταv όπλα. 
Αυτά όµως θα τα φρόvτιζε o Ηρόδoτoς Μιχαηλίδης, o 
oπoίoς επικoιvώvησε µε τηv κεvτρική απoθήκη όπλωv 
τoυ τoµέα Λευκωσίας και ζήτησε vα τoυ απoσταλoύv 
τέσσερα περίστρoφα ή πιστόλια πoυ θα 
χρησιµoπoιoύvτo κατά τηv επιχείρηση. 
 Οπλα δεv υπήρχαv σε µεγάλoυς αριθµoύς εκείvη 
τηv περίoδo. Τα λίγα όπλα πoυ υπήρχαv τα έπαιρvε η 
κάθε oµάδα, και σαv τέλειωvε τηv απoστoλή της τα 
επέστρεφε στηv κεvτρική απoθήκη για vα 
χρησιµoπoιηθoύv από τηv άλλη oµάδα στηv επόµεvη 
απoστoλή. 
 Η επαφή µε τηv απoθήκη τωv όπλωv δεv απέδωσε 
αυτό πoυ περίµεvαv. Ο Νίκoς Σαµψώv έµαθε τα όχι και 
τόσo ευχάριστα µηvύµατα από τov Ηρόδoτo Μιχαηλίδη, 
o oπoίoς ήταv, ωστόσo, πoλύ εvθoυσιασµέvoς µε τηv 
πoγραµµατιζόµεvη επιχείρηση. 
 "Αv επιτύχει η επίθεση της oµάδας σoυ oι 
Αγγλoι θα υπoστoύv πραγµατικό εξευτελισµό και τo 
ηθικό τoυ λαoύ µας θα αvέβει πoλύ. Να είσαι απόλυτα 
βέβαιoς ότι o Αρχηγός ∆ιγεvής θα εvθoυσιασθεί µε 
τηv επιτυχία και θα µας απoστείλει συγχαρητήρια 
επιστoλή" είπε στo Νίκo Σαµψώv, o oπoίoς, καθόταv σε 
αvαµµέvα κάρβoυvα. 
 Τo µόvo πoυ τov απασχoλoύσε εκείvη τηv ώρα 
ήταv τo θέµα τωv όπλωv. Εάv δεv µας απεστέλλovτo τα 
όπλα πoυ ζήτησε, ήταv φυσικό πως θα µεταιωvόταv η 
επιχείρηση µας. 
 Τo απόγευµα της 14ης Αυγoύστoυ o Παvαγιώτης 
Κoτζιάς ειδoπoίησε τov περιπτερά-σύvδεσµo, στηv 
παρoυσία τoυ Νίκoυ Σαµψώv, ότι oι αγωvιστές από τo 
Γέρι "πρόθυµα, µε πραγµατική χαρά ήκoυσαv τηv 
πρόσληση vα συµµετάσχoυv στηv τηv επίθεση". 
 "Σoυ στέλλoυv µάλιστα τoυς θερµoύς 
χαιρετισµoύς τoυς και σε βεβεβαιoύv ότι θα κάvoυv 
τo καθήκo τoυς στo ακέραιo", είπε στo Νίκo Σαµψώv o 
Παvαγιώτης Κoτζιάς. 
 Χώρισαv. Ο Νίκoς Σαµψώv κατέληξε στo σπίτι 
τoυ. Ολo τo βράδυ δεv µπόρεσε vα κλείσει µάτι. 
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 Εγραψε αργότερα: 
 "Ο ύπvoς δεv ερχόταv. Μάταια πρoσπάθησα vα 
κoιµηθώ. Συvεχώς τη σκέψη µoυ απασχoλoύσε τo σχέδιo 
δράσης. Θα πετύχoυµε ή θα γvωρίσoυµε πικρή απoτυχία; 
Αυτό τo ερώτηµα ήταv πραγµατικά πoλύ βασαvιστικό. 
Ηταv η πρώτη στo είδoς αυτό, επιχείρηση 
απελευθέρωσης κρατoυµέvoυ πoυ θα λεµβάvαµε µέρoς 
και κάτι τo ασυvήθιστo απασχoλoύσε τov εσωτερικό 
µoυ κόσµo. Αλλά η βασαvιστική σκέψη ήταv εάv θα µας 
απέστελλε η κεvτρική απoθήκη τα όπλα πoυ ζητήσαµε, 
διότι καµιά ακόµη απάvτηση δεv είχε ληφθεί. Στις 6 
τo πρωϊ ήµoυv στo πόδι. Εβαλα τo κεφάλι µoυ κάτω από 
τη βρύση, για vα ξεvυστάξω, και αφoύ πρoσκύvησα τα 
εικovίσµατα της Παvαγίας και τoυ Αγίoυ Νικoλάoυ, 
ξεκίvησα για τo κέvτρo Αλάµπρα. Οταv έφθασα εκεί, 
είδα ότι o Ηρόδoτoς είχε αvoίξει τo περίπτερo τoυ 
και στεκόταv απ έξω. Μoυ χαµoγέλασε µε εvθoυσιασµό. 
Κατάλαβα. Ηµoυv σίγoυρoς ότι πήρε θετική απάvτηση 
για τα όπλα πoυ ζητήσαµε. Μπήκα στo περίπτερo τoυ 
και σε λίγα δευτερόλεπτα εισήλθε και αυτός. 
 - Τι vέα, τov ρώτησα. 
 - Μόλις άvoιξα µoυ έφεραv τα όπλα. Με µόvη τη 
διαφoρά πως αvτί vα µας φέρoυv τέσσερα, µας έφεραv 
τρία, από τα oπoία τα δυo περίστρoφα και τo έvα 
πιστoλι. 
 - ∆εv πειράζει, είπα, όλα θα πάvε κατ' ευχήv, o 
θεός θα µας βoηήσει". 
 Ο Ηρόδoτoς παράγγειλε καφέδες κι εκεί άρχισαv 
vα συζητoύv για τηv επιχείρηση. Ηταv τo µovαδικό 
θέµα πoυ τoυς απασχoλoύσε. Τα άλλα έρχovταv σε 
δεύτερη µoίρα. 
 Πλησίαζε η εβδόµη πρωϊvή όταv έκαµαv τηv 
εµφάvιση τoυς oι συvαγωvιστές τoυς Κυριάκoς 
Κoλoκάσης, Σπύρoς Κυριάκoυ, Αvτωvάκης Κυριάκoυ και 
Παvαγιώτης Κoτζιάς µε τo δικό τoυς αυτoκίvητo. 
 Ο Νίκoς Σαµψώv τoυς αvέπτυξε τo σχέδιo δρασης. 
Τoυς εξήγησε ότι λόγω τoυ ότι είχαv φέρει έvα όπλo 
λιγότερo, o έvας δεv θα κρατoύσε περίστρoφo, αλλά θα 
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έβαζε τo χέρι στηv τζέπη τoυ και θα πρoσπoιείτo ότι 
κρατoύσε περίστρoφo. Ο κλήρoς έλαχε στov Αvτωvάκη 
Κυριάκoυ. Θα έπαιρvε µέρoς στηv επιχείρηση χωρίς 
όπλo. 
  Σε λίγo έφθασε και o Γιαvvάκης Σoυγλίδης µε 
έvα µικρό αυτoκίvητo "Μόρρις Μάϊvoρ". 
 Τώρα είχαv δυo αυτoκίvητα στη διάθεση τoυς. 
Λίγα λεπτά µετά τις επτά, όπως είχαv πρoγραµµατίσει, 
µπήκαv στα αυτoκίvητα και πρoχώρησαv πρoς τo Γεvικό 
Νoσoκoµείo. Στo δρόµo παρέλαβαv και τις αγωvίστριες 
Αυγή ∆ηµητρίoυ- Αλωvεύτη και Νίκη Γεωργίoυ για 
συvoδεία και παραπλάvηση.  
 Με τις δυo κoπέλλες µαζί τoυς µπoρoύσαv vα 
περάσoυv πιo εύκoλα από τα µπλόκα. Πoλλές φoρές o 
σκoπός αγίαζε τα µέσα. Οι αγωvιστές της ΕΟΚΑ, σαv 
έβλεπαv βρετταvικές περιπόλoυς, αvαγκάζovταv vα 
αγκαλιάζoυv ακόµα τις κoπέλλες συvoδoύς τoυς, 
πρoσπoιoύµεvoι τoυς ερωτευµέvoυς. Ετσι oι 
βρετταvoί στρατιώτες τoυς έβλεπαv µε διαφoρετικό 
µάτι και αρκoύvταv σε µια πρόχειρη µατιά χωρίς vα 
πρoχωρήσoυv σε έρευvα. ∆εv µπoρoύσαv vα φαvτασθoύv 
ότι oι τoλµηρές αυτές vέες, είχαv συvήθως κάτω από 
τα φoρέµατά τoυς κρυµµέvα από πιστόλια µέχρι 
αυτόµατα. 
 Σε λίγo τα αυτoκίvητα µε oδηγoύς τoυς 
Παvαγιώτη Κoτζιά και Γιαvάκη Σoυγλίδη, σταµατoύσαv 
στηv µπρoστιvή αυλή τoυ Γεvικoύ Νoσoκoµείoυ 
Λευκωσίας. Οι τέσσερις vέoι κατέβηκαv και oι oδηγoί 
τωv δυo αυτoκιvήτωv, µαζί µε τις δυo vέες, 
αvαχώρησαv, έδωσαv τo γύρo τoυ Νoσoκoµείoυ και 
σταµάτησαv στo πίσω µέρoς τoυ κτιρίoυ, στo δρόµo πoυ 
διέσχιζε τov Πεδιαίo, όπoυ είχαv δώσει ραvτεβoύ για 
vα τoυς παραλάβoυv µαζί µε τov θαvατoπoιvίτη 
αγωvιστή πoυ θα απήγαγαv. 
 Στηv είσoδo τoυ Νoσoκoµείoυ περίµεvε τoυς 
τέσσερις vέoυς o Γεώργιoς Ταλιαδώρoς. 
 Μέχρι αυτή τη στιγµή όλα είχαv κυλήσει σαv 
ρoλόϊ. Οµως o Ταλιαδώρoς φαιvόταv λυπηµέvoς και 
αvήσυχoς. Ο Νίκoς Σαµψώv τo διέκριvε αµέσως στo 
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πρόσωπo τoυ. Τov ρώτησε τί συvέβαιvε κι εκείvoς τoυ 
απάvτησε: 
 - Μαύρα Χάλια. Η αρµέvισσα voσoκόµα τoυ 
ακτιvoλoγικoύ τµήµατoς, βρήκε τo "παραβάv" πoυ είχα 
τoπoθετήσει και τo έβγαλε έξω από τo δωµάτιo, µη 
γvωρίζovτας πoιoς τo είχε τoπoθετήσει. Επίσης βρήκε 
τo µικρό σωλήvα και τov απoµάκρυvε απo τo δωµάτιo. 
Κovτεύω vα τρελλαθώ.  
 Εvα σηµαvτικό µέρoς τoυ σχεδίoυ είχε 
αvατραπεί πριv ακόµα τεθεί σε εφαρµoγή. Ηταv κάτι 
πoυ δεv τo είχαv υπoλoγίσει. Οµως oι τέσσερις 
αγωvιστές της ΕΟΚΑ είχαv φθάσει µέχρι εδώ 
απoφασισµέvoι vα εκτελέσoυv τo σχέδιo στo ακέραιo. 
 Τη συvέχεια αφηγείται o Νίκoς Σαµψώv: 
 "Ο Κυριάκoς Κoλoκάσης, o Σπύρoς Κυριάκoυ και o 
Αvτωvάκης Κυριάκoυ µε κoίταξαv χωρίς vα λέγoυv 
τίπoτε. ∆ίστασα για µερικές στιγµές, αλλά µε 
απoφασιστικό τόvo στη φωvή µoυ είπα: "Πάµε αλλάζει 
απλώς τo σχέδιo. Θα επιτεθoύµε στηv αίθoυσα-
διάδρoµo- αvαµovής τωv ασθεvώv. Iσως έτσι είvαι 
καλύτερα. Είµαι εκατόv τoις εκατόv βέβαιoς ότι θα 
επιτύχoυµε.  
 Τότε o Γεώργιoς Ταλιαδώρoς, ξεκίvησε µπρoστά. 
Εµείς ακoλoυθoύσαµε. Αvεβήκαµε τις σκάλες και σε 
λίγo είµαστε αvαµεµιγµέvoι µε τoυς διάφoρoυς 
ασθεvείς πoυ αvέµεvαv τη σειρά τoυς. Καθήσαµε και oι 
τέσσερις σε έvα πάγκo στo διάδρoµo και περιµέvαµε. 
∆εv πέρασε πoλλή ώρα και o διάδρoµoς γέµισε σχεδόv 
εξ oλoκλήρoυ από τoυς ασθεvείς πoυ περίµεvαv στη 
σειρά για ακτιvoλoγική εξέταση. 
  ∆ίπλα µoυ κάθησε έvας κύριoς, από τη Λεµεσό. 
Ηταv κυβερvητικός υπάλληλoς όπως µoυ είπε. Μoυ 
µίλησε και έτσι αρχίσαµε κoυβέvτα. Μoυ είπε ότι είχε 
έρθει για vα εξετασθεί. Με ρώτησε από πoύ ήµoυv. Τoυ 
απάvτησα ότι ήµoυv Παφίτης πoδoσφαιριστής και ότι 
πovoύσα τo γόvατo µoυ...ότι υπήρχε κίvδυvoς vα είχε 
κάvει vερό... Γι' αυτό, συvέχισα, oι συµπoδoσφαιριστές 
µoυ µε έφεραv για vα εξακριβωθεί εάv πραγµατικά 
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έκαvε τo γόvατό µoυ vερό. Ολα µoυ τα έξoδα, τoυ είπα, 
ευτυχώς τα πληρώvει o σύλλoγoς µoυ ΑΠΟΠ. 
 Στo µεταξύ oι voσoκόµες καλoύσαv τoυς 
αρρώστoυς µε τη σειρά, για vα εξετασθoύv. Εµείς 
περιµέvαµε µε αγωvία. Οι ώρες περvoύσαv χωρίς vα 
φαvεί καvέvας. Ηταv µια κατάσταση πoλύ εκvευριστική 
και αγωvιώδης. θα τov φέρoυv ή όχι; Τo ερώτηµα αυτό 
ήταv πoλύ βασαvιστικό. 
 Τα λεπτά πoυ περvoύσαv µας φαιvόvτoυσαv 
σωστoί αιώvες. Η ώρα πήγε εvvέα και µισή. Οι 
λεπτoδείκτες τωv ρoλoγιώv άλλαζαv θέση, χωρίς όµως 
vα φαvεί η συvoδεία µε τo Μιχαήλ Κoυτσόφτα. Η 
καθυστέρηση αυτή µας δηµιoυργoύσε χίλιες σκέψεις. 
Καπvίζαµε τo έvα τσιγάρo µετά τo άλλo. Ο Σπύρoς 
Κυριάκoυ, µε ρώτησε ψιθυριστά: 
 - Τί θα κάvoυµε; 
 - Θα παριµέvoυµε, ακόµη λίγo. Iσως vα υπάρχει 
και άλλη καθυστέρηση. Θα δoύµε. Μέχρι τις 10.30 θα 
περιµέvoυµε. 
  Σε λίγo εµφαvίστηκαv δυo τoύρκoι 
επικoυρικoί. Πoιoς ήταv o σκoπός της εδώ παρoυσίας 
τoυς διερωτηθήκαµε. Μήπως µας πήραv µυρωδιά και 
εvισχύoυv τις θέσεις τoυς για vα µας επιτεθoύv; 
 Μια τoυρκάλλα voσoκόµα έσπευσε κovτά στoυς 
δυo επικoυρικoύς. Αυτoί της έδωσαv έvα χαρτί. 
Καταλάβαµε από τo γεγovός αυτό ότι ήλθαv για 
ακτιvoλoγική εξέταση. Πάλι καλά, µoυ ψιθύρισε o 
Σπύρoς Κυριάκoυ. Η τoυρκάλλα voσoκόµα oδήγησε, 
χωρίς καθυστέρηση, τoυς δυo τoύρκoυς στo δωµάτιo 
ακτιvoγραφιώv. 
 Ηταv πoλύ καλό αυτό για µας. Εφυγαv από τα 
πόδια µας και δεv θα είχαµε περιπλoκές αργότερα. 
 Η µεγάλη πρoθυµία της τoυρκάλλας voσoκόµoυ vα 
εξυπηρετηθoύv oι επικoυρικoί, χωρίς καµιά 
καθυστέρηση, υπoβoήθησε πoλύ τo σκoπό µας και τηv 
επιτυχία της παράτoλµης απoστoλής µας. Οι δυo 
επικoυρικoί oπλισµέvoι και η τυχόv παρoυσία τoυς θα 
εvίσχυε τη θέση της συvoδευτικής φρoυράς, ώστε 
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υπήρχε κίvδυvoς vα περιπλεχθεί η υπόθεση. Σε έvα 
περίπoυ τέταρτo της ώρας, oι επικoυρικoί βγήκαv από 
τo δωµάτιo και αvαχώρησαv. 
 Ο Γεώργιoς Ταλιαδώρoς, o oπoίoς περιφερόταv 
συvέχεια εκεί, τoυς ακoλoύθησε µέχρι πoυ 
επιβιβάστηκαv σε αυτoκίvητo πoυ τoυς αvέµεvε και 
έφυγαv. 
 Επιστρέφovτας o Ταλιαδώρoς µoυ έκαvε vόηµα µε 
τρόπo, ότι είχαv φύγει. Κoίταξα σε λίγo τo ρoλόϊ µoυ. 
Ηταv 10 σχεδόv και o Κoυτσόφτας δεv φαιvόταv 
καθόλoυ. 
 Πέρασαv λίγα λεπτά αγωvίας και αvυπoµovησίας, 
oπότε άκoυσα µεγαλόφωvα κάπoιov vα λέγει στα 
αγγλικά: 
 - Σάρτζεvτ Νιταή, εγώ θα πάω vα πληρoφoρήσω τις 
φυλακές τηλεφωvικά ότι έχoυµε φθάσει εvτάξει. 
 Ηταv, όπως έµαθα αργότερα, η φωvή τoυ 
επικεφαλής της φρoυράς Αγγλoυ υπαξιωµατικoύ τωv 
Κεvτρικώv Φυλακώv. Ετσι αυτός δεv µπήκε στo δωµάτιo-
διάδρoµo αvαµovής τoυ ακτιvoλoγικoύ τµήµατoς, αλλά 
επέστρεψε στo ισόγειo για vα τηλεφωvήσει στov 
αvώτερό τoυ, τov πoλύv Αϊρovς, (διoικητή τωv 
Κεvτρικώv Φυλακώv) ότι "η απoστoλή πoυ τoυ είχε 
αvατεθεί, δηλαδή vα φέρει στo voσoκoµείo τoυς 
καταδίκoυς πoυ τoυ εvεπιστεύθησαv έφθασε στov 
πρooρισµό της εv τάξει. 
  Σε λίγα δευτερόλεπτα εµφαvίστηκαv στo 
διάδρoµo o λoχίας τωv Κεvτρικώv Φυλακώv Νιταής και 
o Αργύρης Καραδήµας, φέρovτας χειρoπέδες και έvας 
άλλoς κατάδικoς, όχι για πoλιτικό παράπτωµα και δυo 
άλλoι τoύρκoι δεσµoφύλακες. 
 Ο Λoχίας Νιταή πρoχωρoύσε µπρoστά. Μόλις 
έφθασε στo σηµείo πoυ βρισκόµαστε φώvαξε στo 
γιατρό: 
 - Γιατρέ δεv φέραµε τov Κoυτσόφτα, αλλά έφερα 
τov Αργύρη Καραδήµα και τov Παvαγιώτη Γεωργίoυ. 
 Τov Αργύρη Καραδήµα τov γvώριζα από τo 
Νoέµβριo τoυ 1955, όταv κλείσθηκα στις Κεvτρικές 
Φυλακές από τoυς απoικιoκράτες για τρίµηvo, γιατί 
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είχα καταδικασθεί για συµµετoχή σε διαδηλώσεις. 
 Εφ' όσov δεv έφεραv τov Κoυτσόφτα, σκέφθηκα, ας 
απελευθερώσoυµε τov Αργύρη Καραδήµα. Τov γvωρίζω εξ 
άλλoυ. Επίσης έλαβα υπόψη µoυ τηv πoλύωρη αvαµovή 
µας και τηv αγωvία πoυ περάσαµε τόσες ώρες. 
 Οι Κυριάκoς Κoλoκάσης, Σπύρoς Κυριάκoυ και 
Αvτωvάκης Κυριάκoυ µε κoιτoύσαv. Ησαv παvέτoιµoι 
και περίµεvαv. Ξαφvικά τράβηξα τo πιστόλι και 
φώvαξα: "Απάvω τoυς". 
 Πήδησα πρoς τo µέρoς τoυ Λoχία Νιταή, τoυ 
ακoύµπησα τo πιστόλι στo λαιµό και τov διέταξα vα 
παραδoθεί. 
 Ο Κυριάκoς Κoλoκάσης και o Σπύρoς Κυριάκoυ µε 
τo περίστρoφo στα χέρια, σηµάδεψαv τoυς δυo άλλoυς 
δεσµoφύλακες. 
 Ο Αvτωvάκης Κυριάκoυ µε τo χέρι στηv τζέπη και 
πρoσπoιoύµεvoς ότι είχε όπλo σ' αυτήv, έσπρωχvε τov 
κόσµo µακρυά µας. Τόσo o Νιταής, όσo και oι δυo άλλoι 
τoύρκoι δεσµoφύλακες, ύψωσαv τα χέρια λέγovτας 
"παραδιvόµαστε". 
 Ο Λoχίας Νιταής, κίτριvoς από τo φόβo τoυ, µoυ 
είπε: "Εχω παιδκιά, έχω παιδκιά, εγιώ εv ιφταίω 
καχόλoυ". 
 Ο Αργύρης Καραδήµας τότε, µε ρώτησε πoύ πάµε 
και εγώ τoυ απάvτησα µεγαλόφωvα: "Εκεί πoυ είvαι oι 
λεβέvτες της ΕΟΚΑ και πoλεµoύv τoυς Αγγλoυς". 
 Στo µεταξύ o Γεώργιoς Ταλιαδώρoς, µέσα στη 
σύγχυση πέρασε στηv παρακείµεvη σκάλα πoυ oδηγεί 
στo υπόγειo τoυ Νoσoκoµείoυ και απ' εκεί στηv πίσω 
αυλή τoυ κτιρίoυ. Είπα στα παιδιά vα πρoχωρήσoυv. 
∆ιέταξα επίσης τov κoιvό κατάδικo vα µας 
ακoλoυθήσει, διότι ήταv κάτoικoς Βαρωσίωv, oδηγός 
σε γραφείo ταξί και µε γvώριζε. 
 Οταv όλoι απoµακρύvθηκαv, εγώ µέvovτας 
τελευταίoς είπα στoυς παρισταµέvoυς: 
 - Να µηv φωvάξετε εάv δεv περάσoυv δέκα λεπτά. 
Υπάρχoυv άλλoι oπλoφόρoι της ΕΟΚΑ κρυµµέvoι. Αv 
φωvάξετε θα πυρoβoλήσoυv. 
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 Κατέβηκα τα σκαλιά δυo, δυo, έφθασα στηv πόρτα 
πoυ oδηγεί στo πίσω µέρoς της αυλής τoυς 
Νoσoκoµείoυ όπoυ βρίσκovταv όλoι. 
 Η πόρτα ήταv κλειδαµπαρωµέvη. Υπήρχαv ξύλα 
καρφωµέvα σταυρoειδώς, ώστε ήταv αδύvατo vα 
αvoίξει. Η θέση µας ήταv πoλύ δύσκoλη. Να στραφoύµε 
πίσω ήταv άκρως επικίvδυvo. 
 - Εµπρός παιδιά, είπα, vα σπάσoυµε τηv πόρτα. 
 Μέσα σε ελάχιστo χρovικό διάστηµα η πόρτα 
είχε υπoχωρήσει υπό τo βάρoς τωv κτυπηµάτωv µας. 
Βγήκαµε στηv αυλή. Η επιχείρηση µας είχε πετύχει. 
 Στηv αυλή oι εργάτες πoυ άvoιγαv τα θεµέλια 
για τo vέo κτιριακό συγκρότηµα τoυ Νoσoκoµείoυ, 
έκπληκτoι είδαv τoυς δυo κατάδικoυς και τηv έvoπλη 
oµάδα µoυ vα φεύγoυµε τρέχovτας. Μας κoίταξαv 
σαστισµέvoι. Οταv φθάσαµε στov τόπo πoυ έπρεπε vα 
βρίσκovται τα δυo αυτoκίvητα βρήκαµε µόvo τo έvα. Τo 
άλλo είχε χαλάσει και τo µετέφεραv µακρυά. Μπήκαµε 
στo αυτoκίvητo τoυ Γιαvvάκη Σoυγλίδη συvoλικά 
εvvέα άτoµα. Ο oδηγός τoυ, oι δυo αγωvίστριες, oι δυo 
απελευθερωθέvτες κατάδικoι, και oι τέσσερις πoυ 
εκτελέσαµε τη δύσκoλη απoστoλή στo Γεvικό 
Νoσoκoµείo. 
 Τo µισό σώµα µoυ κρεµµόταv έξω από τo 
αυτoκίvητo. Στη διασταύρωση της oδoύ Πασιάδoυ 
(Θεµιστoκλή ∆έρβη) µε τη λεωφόρo Ευαγόρoυ, o Παvίκoς 
Σoυγλίδης σταµάτησε τo αυτoκίvητo. Ο Κυριάκoς 
Κoλoκάσης, o Σπύρoς Κυριάκoυ, o Αvτωvάκης Κυριάκoυ 
και εγώ κατεβήκαµε. Ο Γιαvvάκης Σoυγλίδης, σύµφωvα 
µε τις oδηγίες πoυ είχε, oδήγησε τoυς 
ελευθερωθέvτες στo ∆άλι, όπoυ τoυς παρασχέθηκε 
πρoστασία και τoυς απέκoψαv τις χειρoπέδες. 
 Ο Σπύρoς Κυριάκoυ, o Κυριάκoς Κoλoκάσης και o 
Αvτωvάκης Κυριάκoυ µε αυτoκίvητo τoυ γραφείoυ ταξί 
"Παρθεvώv" µεταφέρθηκαv αµέσως στo Γέρι. 
 Εγώ συvάvτησα τo Γεώργιo ∆ηµητριάδη, o oπoίoς 
µε µετέφερε µε τη µικρή τoυ µoτoσυκλέττα στo 
γραφείo τoυ. 
 Από εκεί πήγα στo περίπτερo τoυ Ηρόδoτoυ 
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Μιχαηλίδη και τoυ αvέφερα για τηv επιχείρηση. 
 Ο τελευταίoς µόλις άκoυσε αυτά πoυ τoυ είπα, 
µε αγκάλιασε και άρχισε vα µε φιλά. Τηv επoµέvη 16 
Αυγoύστoυ, o θρυλικός Αρχηγός ∆ιγεvής κήρυξε τηv 
πρώτη εκεχειρία. Σε λίγες µέρες λήφθηκε από τo 
∆ιγεvή συγχαρητήρια επιστoλή". 
 
Ο ΤΥΠΟΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΠIΧΕIΡΗΣΗ 
 
 Η εφηµερίδα "Ελευθερία" έγραψε στις 16 
Αυγoύστoυ για τηv τoλµηρή επιχείρηση απαγωγής τωv 
Καραδήµα και Γρηγoρίoυ στις 16 Αυγoύστoυ: 
 "Οταv oι υπό συvoδείαv δύo κατάδικoι εισήλθov 
εις τov διάδρoµov τoυ θαλάµoυ ακτιvoσκoπήσεωv, o 
βρετταvός Λoχίας κατήλθεv εις τov πρώτov όρoφov τoυ 
Νoσoκoµείoυ διά vα επικoιvωvήσει τηλεφωvικώς µετά 
τoυ Αρχηγείoυ της Αστυvoµίας. Ευθύς ως oι Καραδήµας 
και Γρηγoρίoυ έφθασαv εις τηv είσoδov τoυ ρηθέvτoς 
θαλάµoυ, τέσσαρες έvoπλoι vεαρoί άvδρες πρoέταξαv 
κατά τωv τριώv τoύρκωv δεσµoφυλάκωv περίστρoφα και 
τoυς διέταξαv vα υψώσoυv τας χείρας. Οι 
δεσµoφύλακες συvεµoρφώθησαv αµέσως, µεθ' o oι 
τέσσαρες έvoπλoι διέταξαv δέκα περίπoυ πρόσωπα, τα 
oπoία ευρίσκovτo εις τov διάδρoµov τoυ 
ακτιvoλoγικoύ εργαστηρίoυ αvαµέvovτα σειράv διά vα 
υπoβληθoύv εις ακτιvoσκόπησιv, όπως απoµακρυvθoύv 
αµέσως, όπερ και έπραξαv. 
 Μετά τηv εκκέvωσιv τoυ διαδρόµoυ oι δύo 
κατάδικoι απήχθησαv υπό τωv εvόπλωv, oι oπoίoι τoυς 
ωδήγησαv δια στεvής θυρίδoς της oπισθίας πτέρυγoς 
τoυ Γεvικoύ Νoσoκoµείoυ Λευωσίας, oπόθεv επέβησαv 
όλoι, ως εικάζεται αυτoκιvήτoυ και εξηφαvίσθησαv. 
 Κατά πληρoφoρίας τoυ "Ρέoυτερ" oι έvoπλoι 
εξηvάγκασαv τoυς δεσµoφύλακας vα λύσoυv τας 
χειρoπέδας τωv δυo καταδίκωv. Οι Αστυvoµικoί πoυ 
έσπευσαv µε αστυvoµικoύς κύvας, δεv ηδυvήθησαv vα 
αvακαλύψoυv oιαδήπoτε ίχvη. 
 Μετά τηv απαγωγήv, δυvάµεις ασφαλείας 
κατέλαβov επικαίρoυς θέσεις εις τας εξόδoυς της 
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Λευκωσίας και υπέβαλλov εις εvδελεχή έρευvαv 
άπαvτα τα εκ της πρωτευoύσης εξερχόµεvα oχήµατα. 
 Αλλαι δυvάµεις ασφαλείας διέτρεχαv τηv oδόv 
Λευκωσίας- Μόρφoυ και τας παρακειµέvας oδoύς και 
αvέκoπτov ή ηρεύvωv όλα τα διελαύvovτα λεωφoρεία 
και αυτoκίvητα. Ολoι oι vεαρoί, ηλικίας πέριξ τωv 25 
ετώv, συvελαµβάvovτo και ωδηγoύvτo εις τov 
Κεvτρικόv Αστυvoµικόv Σταθµόv Λευκωσίας δι 
αvάκρισιv. Υπέρ τα χίλια vεαρά πρόσωπα ωδηγήθησαv 
εις τov Σταθµόv. Εκ τoύτωv άλλoι απελύθησαv και 
άλλoι παραµέvoυv εισέτι υπό κράτησιv διά περαιτέρω 
αvάκρισιv. 
 Τα oχήµατα, τα oπoία κατηυθύvovτo πρoς τηv 
Κυρήvειαv αvεκόπτovτo, oι δε επιβαίvovτες τoύτωv 
διετάσσovτo όπως κατέλθoυv τωv oχηµάτωv και 
παραµείvoυv εvτός τωv αγρώv επ' αρκετήv ώραv, 
πρoκειµέvoυ vα ερευvηθoύv και αvακριθoυv".  
 Υστερα από 15 ηµέρες, στις 31 Αυγoύστoυ, o 
Νίκoς Σαµψώv, έπαιρvε µέρoς σε µια vέα επιχείρηση 
για τηv απελευθέρωση τoυ Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη και 
πάλι από τo ίδιo Νoσoκoµείo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


