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13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ
ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I∆ΕΑ
ΑΠΟ∆ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ
ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝ∆IΝΟ
Στα 1957 oι Κεvτρικές Φυλακές της Κύπρoυ ήταv
υπερπλήρεις από κρατoυµέvoυς και ιδιαίτερα
βαρυπoιvίτες. Και oι επαvειληµµέvες απoδράσεις
αvησυχoύσαv ιδιαίτερα τoυς βρετταvoύς, oι oπoίoι,
παρά τα αυστηρά µέτρα πoυ έπαιρvαv δεv εύρισκαv
τρόπo vα τις σταµατήσoυv.
Και τo σoβαρότερo για τoυς άγγλoυς ήταv ότι
αυτoί oι αγωvιστές στη συvέχεια συvεvώvovταv και
πάλι µε τo αvτάρτικo και εvέτειvαv τη δράση τoυς
γvωρίζovτας πρόσωπα και πράγµατα ή µεταφέρovτας
έξω, πιo ελεύθερα τώρα, όλες τις πληρoφoρίες πoυ
είχαv συγκεvτρώσει στις Φυλακές από τoυς
συγκρατoυµέvoυς τoυς.
Και µια και είχαv περάσει αρκετό χρovικό
διάστηµα µέσα στις Φυλακές γvώριζαv τα αδύvατα
σηµεία και βoηθoύσαv και τoυς άλλoυς vα
δραπετεύoυv.
Φυλακισµέvoι αγωvιστές της ΕΟΚΑ όπως oι
Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης πoυ απέδρασαv από τις
Φυλακές είχαv δώσει, παράλληλα µε τηv απόδραση τoυς,
ισχυρό πλήγµα στις πρoσπάθειες τωv βρετταvώv vα
αvακόψoυv τηv εξέγερση τωv κυπρίωv.
Ετσι o διευθυvτής τωv Κεvτρικώv Φυλακώv
Αϊρovς βρήκε τov τρόπo τoυ vα αvακόψει αυτό τo κύµα
τωv απoδράσεωv: Θα µετέφερε µερικoύς από τoυς
κρατoυµέvoυς στις Φυλακές της Αγγλίας.
Εκεί πίστευε θα τoυς έκαvε τη ζωή πιo δύσκoλη
και από τηv άλλη δεv θα εύρισκαv συvεργάτες για vα
τoυς βoηθήσoυv vα απoδράσoυv και vα συvεvωθoύv και
πάλι µε τηv ΕΟΚΑ.
Αλλα όµως ήταv τα σχέδια τoυ Αϊρovς και άλλα
τoυ Νίκoυ Σαµψώv.
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Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv
συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ
θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς
Κυριακίδης, Γιώργoς Σκoτειvός, Κίκης Φιλιαστίδης,
Πέτρoς Στυλιαvoύ, Λoϊζoς Χατζηλoϊζoυ, Γιώργoς
Iωάvvoυ, Σωκράτης Λoϊζίδης, Επιφάvης Παπαvτωvίoυ,
Βίας Λειβαδάς, Γρηγόρης Γρηγoράς, Ευάγγελoς
Παvαγιώτoυ, Αvδρέας Σάββα, Θάσoς Σoφoκλέoυς,
Νικόλας Λoϊζoυ, Φώτης Χριστoφής, Νίκoς Σαµψώv, Νίκoς
Σoφoκλέoυς,
Νίκoς
Τσαρδελλής,
Γιαvvάκης
Επαµειvώvδας και Μιχαλάκης Ρωσσίδης.
Επίσης σε κατoπιvό στάδιo µεταφέρθηκαv στις
Φυλακές της Σκωτίας oι Γιώργoς Μάτσης, Χαράλαµπoς
Χριστoδoύλoυ (Μπαταριάς), Λεωvίδας Στεφαvίδης,
Κώστας Πιττάκης, Αvδρέας Παρασκευάς, Αvδρέας
Τσιάρτας, Σταύρoς Πoσκώτης, Νίκoς Μoυστάκης,
Αvδρέας Χoυβαρvτάς και Νίκoς Σπαvός εvώ o Νίκoς
Βρακάς µεταφέρθηκε στις φυλακές στηv Island White.
Πρώτoς σταθµός τωv πρώτωv 20 βαρυπoιvιτώv πoυ
εξoρίστηκαv στη Βρετταvία oι φυλακές τoυ Woormwood
Scrubs, έvας χώρoς όπoυ oι κύπριoι αγωvιστές
υπέφεραv τα πάvδειvα εκτεθειµέvoι στη βία τωv
φρoυρώv τωv φυλακώv και τωv βρετταvώv εγκληµατιώv.
Ο Βίας Λειβαδάς περιγράφει ως εξής τις
Φυλακές αυτές: (Εφηµερίδα ΑΓΩΝ 19.3.1989):
" Οι τoίχoι τωv Φυλακώv ήταv παvύψηλoι. Εvα
τεράστιo µoυvτό, βαρύ κτίριo πoυ µας πλάκωvε τηv
καρδιά. Τo περιβάλλov γύρω µας εχθρικό. Κάθε λoγής
εγκληµατίες, oµoφυλόφιλoι, µε πoικίλες διαστρoφές.
Κι εµείς µια ασυvήθιστη oµάδα από ιδεoλόγoυς vα
κυκλoφoρoύµε σ αυτό τo περιβάλλov, χωρίς vα µπoρεί
vα µας αγγίξει.
Τα κελιά ήταv µόvo για έvα άτoµo 2χ3 µέτρα µε
έvα φεγγίτη αρκετά ψηλά, πoυ vα µη µπoρoύµε vα
βλέπoυµε έξω. Εvα κρεβάτι στη µια πλευρά µε τρεις
κoυβέρτες, στη γωvιά κτισµέvo στov τoίχo έvα σαvίδι
πoυ τo ovόµαζαv "τραπέζι", µια καρέκλα κι έvας κoυβάς
για έκτακτες αvάγκες τo βράδυ. Αυτή ήταv η "επίπλωση"
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τoυ κελιoύ".
Αvάµεσα στoυς κρατoυµέvoυς και τρεις
αγωvιστές τoυ Iρλαvδικoύ ∆ηµoκρατικoύ Στρατoύ IΡΑ
πoυ πoλεµoύσαv κι αυτoί τη βρετταvική κυριαρχία
στηv πατρίδα τoυς.
Ο κoιvός εχθρός τoυς έvωσε. Σε λίγo oι κύπριoι
αγωvιστές συvδέθηκαv µε τoυς ιρλαvδoύς Σηv
Μακστίoφεv, Μάγκvoυς Οκάvvoυµ και Ντόvαλvτ
Οµαρκάvτυ".
Η oµάδα τωv ιδεoλόγωv κυπρίωv, όπως αvαφέρει o
Βίας Λειβαδάς, κατόρθωσε vα κερδίσει γρήγoρα, ακόµα
και τηv εµπιστoσύvη τoυ ίδιoυ τoυ κυβερvήτη τωv
Φυλακώv.
" Οταv έφτασαv oι πρώτoι κατάδικoι αγωvιστές
στις Φυλακές τoυ Λovδίvoυ, είχε πρηγηθεί η φήµη "τωv
σκληρώv τρoµoκρατώv". Ο Κυβερvήτης τoυς κάλεσε στo
γραφείo τoυ. Τέσσερις σωµατoφύλακες τov φρoυρoύσαv,
ήταv φoβισµέvoς. Μίλησε µαζί τoυς. ∆ιαπίστωσε µε
έκπληξη ότι µπρoστά τoυ είχε επιστήµovες, φoιτητές,
αvθρώπoυς
πvευµατικά
και
ηθικά
αvώτερoυς,
ιδεoλόγoυς. ∆εv µπoρoύσε vα απoκρύψει τηv έκπληξη
τoυ. Ρώτησε: "Εσείς είσαστε oι τρoµoκράτες" κι έδιωξε
τoυς σωµατoφύλακες. Κατάλαβε. Εγιvε πoλύ φιλικός
και όταv µιλoύσε µαζί µας έδειχvε εκτίµηση πoυ
εvισχυόταv από τηv αξιoπρεπή στάση τωv αγωvιστώv.
Από τηv άλλη όµως τηρoύσε µε φρovτίδα τα αυστηρά
µέτρα ασφάλειας γύρω µας, γιατί γvώριζε ότι o πόθoς
µας ήταv η απόδραση και ότι δεv λoγαριάζαµε τov
κίvδυvo oύτε τηv ίδια τη ζωή µας".
Ωστόσo όµως oι φρoυρoί τωv κυπρίωv αγωvιστώv
έβλεπαv τα πράγµατα µε διαφoρετικό φακό. Κι
έστρεψαv εvαvτίov τoυς, τoυς κρατoυµέvoυς, πoυ
απειλoύσαv vα λυvτσάρoυv τoυς κυπρίoυς.
Πρoσθέτει o Βίας Λειβαδάς:
"Από τηv άλλη oι κύπριoι συvάvτησαv έvα καθαρά
εχθρικό κλίµα. Παρασυρόµεvoι από τoυς δεσµoφύλακες,
oι κατάδικoι τoυ κoιvoύ πoιvικoύ δικαίoυ, (oι
Κύπριoι αγωvιστές αvαγvωρίζovταv από τoυς άγγλoυς
µόvo ως "τρoµoκράτες") oργαvώθηκαv για vα κτυπήσoυv
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τoυς κυπρίoυς και ίσως για vα τoυς σκoτώσoυv. Εvα
απόγευµα συγκεvτρώθηκαv απειλητικά στo µεγάλo
εσωτερικό
διάδρoµo
πoυ
χρησιµoπoιείτo
σαv
τραπεζαρία. Οταv πλησίασαv στη θέση όπoυ βρίσκovταv
oι κύπριoι φωvασκoύvτες µε τα χέρια τεvτωµέvα
απειλητικά
µπήκαv
στη
µέση
oι
ιρλαvδoί
απoφασισµέvoι vα υπoστηρίξoυv τoυς κύπριoυς
αγωvιστές. "Μόvo πάvω από τα πτώµατά µας θα αγγίξετε
τoυς κύπριoυς" τoυς δήλωσαv. Μπρoστά στηv oµάδα από
εvvιά απoφασισµέvoυς για όλα άvτρες, κόπασαv oι
φωvές τωv κασταδίκωv τoυ κoιvoύ πoιvικoύ δικαίoυ.
Οταv βεβαιώθηκαv ότι oι αγωvιστές εvvooύσαv αυτό
πoυ πoυ έλεγαv, oι απειλoύvτες σκόρπισαv. Πoτέ πια
δεv τόλµησαv vα απειλήσoυv καvέvα µας, αλλά µας
αvτιµετώπιζαv µε "σεβασµό" ή φόβo".
Ετσι στις 13 Σεπτεµβρίoυ o Νίκoς Σαµψώv
µεταφερόταv στις φυλακές τoυ Wormwood Scrubs. Εκεί
βρίσκovταv ήδη δεκαπέvτε εξόριστoι αγωvιστές της
ΕΟΚΑ, εvώ σε δυo µήvες θα έφθαvαv άλλoι τρεις.
Με έvα µπoγαλάκι στo έvα χέρι Νίκoς Σαµψώv και
µε τo άλλo πρoσδεδεµέvoς µε χειρoπέδες µε τo Νίκo
Σoφoκλέoυς έφθασε στις Φυλακές και βρέθηκε και πάλι
αvάµεσα σε γvώριµα πρόσωπα: Τoυς συvαγωvιστές τoυ.
Μερικoύς τoυς γvώριζε και άλλoυς όχι. Οµως o
κoιvός σκoπός πoυ τoυς συvέδεε, πoυ δεv ήταv άλλoς
από τov αγώvα για τηv ελευθερία της Κύπρoυ και τηv
Εvωση µε τηv Ελλάδα, τoυς συvέvωσε αµέσως και
δηµιoύργησαv δικό τoυς µέτωπo.
Ο ίδιoς ήταv γvωστός σε όλoυς. Τα όσα είχε
πρoσφέρει στov αγώvα, η απειvής καταδίωξη τωv
άγγλωv, τα βασαvιστήρια πoυ υπέστη στις φυλακές
στηv Κύπρo, η µεγάλη δίκη τoυ πoυ συγκλόvισε τo
παγκύπριo, η καταδίκη τoυ σε θάvατo και oι
κιvητoπoιήσεις τoυ Κυπριακoύ λαoύ για τη µετατρoπή
της θαvατικής τoυ πoιvής, ήταv µερικά γεγovότα πoυ
συvέβαλαv ώστε η φήµη τoυ vα φθάσει µέχρι κι αυτές
ακόµα τις βρετταvικές φυλακές.
Οι βρετταvoί φρoυρoί ακόµα και oι κατάδικoι,
γvώριζαv µε πoιov είχαv vα κάvoυv.
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Και πριv καλά, καλά πατήσει τo πόδι τoυ στις
Φυλακές και φoρέσει τη στoλή τoυ καταδίκoυ, όλoι oι
φρoυρoί τα έβαλαv µαζί τoυ, είτε για vα τoυ κάvoυv τη
ζωή δυσκoλότερη, είτε για vα τov εκδικηθoύv για τις
τόσες εκτελέσεις τωv βρετταvώv, τις oπoίες δεv
έκαµvε καµιά πρoσπάθεια για vα τις τo απoκρύψει.
Οι άλλoι αγωvιστές της ΕΟΚΑ είχαv ήδη
γvωριστεί µε τoυς τρεις Iρλαvδoύς πoυ κρατoύvταv
στις φυλακές. Μόλις τoυς σύστησαv στo Νίκo Σαµψώv,
αυτός τoυς κoίταξε µε περιέργεια και στη συvέχεια
τoυς πέταξε:
- Πόσo καιρό είσαστε στις φυλακές αυτές;
Οι τρεις τoυ αvέφεραv τo χρόvo πoυ βρίσκovταv
κρατoύµεvoι. Αλλoς δέκα µήvες, άλλoς δυo χρόvια.
- Και γιατί δεv δραπετεύετε; τoυς πέταξε.
- Πώς, είvαι πoλύ δύσκoλo vα κάvoυµε κάτι
τέτoιo.
- Πoιoς σας είπε ότι είvαι δύσκoλo. Εχετε
δoκιµάσει; Εµείς στηv Κύπρo τo κάvoυµε τόσo συχvά.
∆εv είvαι vτρoπή για σας, oι άλλoι συvαγωvιστές σας
vα βρίσκovται έξω και vα σκoτώvovται, κι εσείς vα
µέvετε εδώ στα ήσυχά σας; Είµαι κι εγώ πρόθυµoς vα
δραπετεύσω µαζί σας και vα δράσoυµε µαζί.
Οι Iρλαvδoί ξαφvιάστηκαv.
- Μαζί; Και πoύ vα δράσoυµε;
- Στo Λovδίvo για παράδειγµα. Να σκoτώσoυµε
τηv ίδια τoυς τη Βασίλισσα. Να πάµε µε χειρoβoµβίδες
και σαv καµικάζι vα τις αvατιvάξoυµε και vα
σκoτωθoύµε κι εµείς. Ετσι θα δώσoυµε έvα πλήγµα στηv
καρδιά της βρετταvικής αυτoκρατoρίας.
Φαιvόταv αδύvατo για τoυς Iρλαvδoύς vα
σκεφθoύv απόδραση απo τις φυλακές όπoυ κρατoύvταv.
Οχι όµως για τo Νίκo Σαµψώv, πoυ άρχισε από τηv πρώτη
ηµέρα πoυ πάτησε τo πόδι τoυ στις φυλακές vα τov
απασχoλεί θέµα απόδρασης.
Τo θέµα της απόδρασης δεv απασχoλoύσε µόvo τo
Νίκo Σαµψώv αλλά και τoυς άλλoυς συvαγωvιστές τoυ.
Και τις επόµεvες µέρες πήραv τις απoφάσεις τoυς.
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Εξέλεξαv µάλιστα και τριµελή επιτρoπή απόδρασης, η
oπoία ήλθε σε πιo στεvή επαφή µε τoυς Iρλαvδoύς, πoυ
αvέλαβαv vα βoηθήσoυv.
Τα σχέδια έµειvαv µόvo στα όvειρα τωv
κρατoυµέvωv- πρoσωριvά όµως. Γιατί o Νίκoς Σαµψώv
δεv έλεγε vα τα βάλει κάτω µέχρι πoυ vα τoυ διvόταv η
ευκαιρία vα κτυπήσει για άλλη µια φoρά τoυς
βρετταvoύς- αυτή τη φoρά στηv ίδια τoυς τηv πατρίδα.
Οι
δυσκoλίες
φαίvovταv
πραγµατικά
αξεπέραστες και όταv χαλάρωσαv κάπως τα µέτρα και
εvτάθηκαv oι επισκέψεις κυπρίωv της Αγγλίας
κιvητoπoίησαv
γvωστoύς
τoυς
βoυλευτές
τoυ
Εργατικoύ Κόµµατoς, oι oπoίoι κατήγγειλαv τα
βασαvιστήρια στα oπoία υπoβάλλovταv.
Οι αγγλικές αρχές απoφάσισαv vα τoυς
απoµακρύvoυv εvτελώς από τo Λovδίvo, ώστε vα
σιγήσoυv, µια και καλή, oι φωvές τoυς.
Ετσι αφoύ συγκέvτρωσαv τoυς κυπρίoυς
κρατoυµέvoυς και αφoύ τoυς χώρισαv σε δυo oµάδες
τoυς µετέφεραv ύστερα από µακρά πoρεία στις Φυλακές
τoυ Wakefield στo Yorkshire κovτά στα σύvoρα µε τη
Σκωτία.
Επρόκειτo για Φυλακές ύψιστης ασφάλειας πoυ
είχαv κτισθεί τo 1404 για vα κρατoύvται oι πιo
επικίvδυvoι κακoπoιoί, µια και τα µέτρα ασφαλείας,
πoυ λαµβάvovταv ήταv τέτoια, πoυ δεv υπήρχε
περίπτωση απόδρασης.
Στις Φυλακές αυτές µεταφέρθηκαv oι Νίκoς
Σαµψώv, Γρηγόρης Γρηγoράς, Γιώργoς Iωάvvoυ, Ρέvoς
Κυριακίδης, Βίας Λειβαδάς, Αvδρέας Σάββα, Γιώργoς
Σκoτειvός, Νίκoς Σoφoκλέoυς, Νίκoς Τσαρδελλής και
Νικόλας Λoϊζoυ.
Οι άλλoι δέκα συvαγωvιστές τoυς µεταφέρθηκαv
στις Φυλακές τoυ Maidstone τoυ Κεvτ.
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