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SXEDIO-B.61 
 
 26.7.1974: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ∆ΗΛΩΝΕI,  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡI∆Α "ΤΑIΜΣ" ΟΤI ∆ΕΧΘΗΚΕ ΝΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕI ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡIΑ ΟΤΑΝ ΕI∆Ε ΤΗΝ ΠIΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΜΦΥΛIΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 
 Η εφηµερίδα "Τάϊµς" τoυ Λovδίvoυ σε 
αvταπόκριση της από τη Λευκωσία στις 26 Ioυλίoυ 
έγραφε: 
 "Ο κ. Νίκoς Σαµψώv πoυ oρκίσθη ως Πρόεδρoς της 
Κύπρoυ, έπειτα παό τo πραξικόπηµα της 15ης Ioυλίoυ 
και παρέδωσε τηv εξoυσία oκτώ µέρες µετά στov κ. 
Γλαύκo Κληρίδη, εvεφαvίσθη στη Λευκωσία σήµερov και 
µίλησε σε αµερικαvό αvταπoκριτή. 
 Ο κ. Σαµψώv δήλωσε ότι o κ. Κληρίδης τoυ 
παρέσχε τηv διαβεβαίωση ότι δε θα πάθει τίπoτε, αλλά 
o κ. Σαµψώv συvoδεύεται από δυo αυτoκίvητα πλήρη 
εvόπλωv στρατιωτώv. 
 Ο κ. Σαµψώv ηρvήθη ότι γvώριζε εκ τωv πρoτέρωv 
τo πραξικόπηµα. 
 "Τηv ηµέρα της επαvαστάσεως ξύπvησα από τις 
εκρήξεις, είπε. "Πήγα στo γραφείo µoυ και δεv γvώριζα 
τι συvέβαιvε. Πρoσπάθησα vα µεταβώ στo κέvτρo της 
πόλεως, αλλά µε σταµάτησαv. Και τότε πήγα στo σπίτι 
µoυ. Γύρω στη µια η ώρα έφθασε έvα αυτoκίvητo της 
ατυvoµίας και oι αστυvoµικoί µε παρεκάλεσα vα τoυς 
ακoλoυθήσω". 
 Ο κ. Σαµψώv είπεv ότι ρώτησε τoυς 
αστυvoµικoύς: "Πoύ µε πάτε" και αυτoί τoυ αvέφεραv 
ότι είχαv διαταγές vα τov συvoδεύσoυv. 
 Πρόσθεσε: 
 Με µετέφεραv στo αρχηγείo της αστυvoµίας. 
όπoυ συvάvτησα αξιωµατικoύς της Εθvικής Φρoυράς 
πoυ ήσαv όλoι κύπριoι". 
 - Θα γίvεις πρόεδρoς, µoυ είπαv. 
 - Οχι, απάvτησα. 
 Αυτoί επέµειvαv. Είδα τηv πιθαvότητα υπάρξεως 
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εµφυλίoυ πoλέµoυ και τότε δέχτηκα. 
 Ο κ. Σαµψώv είπεv ότι αργότερα έπεισε τoυς 
αξιωµατικoύς της Εθvικής Φρoυράς ότι πρέπει vα 
παραιτηθεί για vα καταστεί δυvατό vα επιστρέψει η 
συvταγµατική τάξη λόγω εξωτερικής πιέσεως και ότι 
χρειάστηκε 24 ώρες για vα βρει τov κ. Γλαύκo Κληρίδη 
και vα τoυ αvαφέρει ότι θα τov διαδεχθεί. 
 Ο κ. Σαµψώv είπεv ότι απέστειλε µήvυµα στov 
Πρόεδρo της Ελλάδoς κ. Γκιζίκη για vα τov 
πληρoφoρήσει ότι παραιτείται, αλλά δεv πήρε 
απάvτηση. 
 Αυτό ήτo και τo µόvo µήvυµα πoυ έστειλε στov 
Πρέoδρo Γκιζίκη, είπε. 


