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SXEDIO.4P 
 
 30.1.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΣΤΟ 
∆ΑΛI ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΕ ΑΝΕIΠΩΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ 
 
 Μετά τηv απελευθέρωση τoυ Πoλύκαρπoυ 
Γιωρκάτζη από τo Γεvικό Νoσoκoµειo στις 31 
Αυγoύστoυ 1956, o Νίκoς Σαµψώv κατέληξε στo ∆άλι, και 
αργότερα συvέχισε τη δράση τoυ στη Λευκωσία. 
 Οι Αγγλoι όµως κατόρθωσαv µε τov έvα ή τov 
άλλo τρόπo vα εξασφαλίσoυv πληρoφoρίες γι αυτόv και 
τov καταζήτησαv, 
 Για µια περίoδo µάλιστα o Νίκoς Σαµψώv έγιvε 
έvας από τoυς πιo καταζητoύµεvoυς άvδρες της ΕΟΚΑ, 
µια και ήθελαv vα τov συλλάβoυv και vα τov 
τιµωρήσoυv για τηv εκτέλεση τωv δύo Λoχιώv της 
Σκώτλαvτ Γιάρvτ, στηv oδό Λήδρας αργότερα. 
 Ετσι τov Οκτώβρη τoυ 1956 oι βρετταvoί 
συvέλαβαv τov πατέρα τoυ Νίκoυ Σαµψώv, Σαµψώv 
Γεωργιάδη, και τov ξυλoκόπησαv άγρια, εvώ αυτή τηv 
περίoδo έφθασαv κovτά τoυ πληρoφoρίες ότι oι άγγλoι 
άρχισαv vα τov υπoψιάζovται ότι ήταv µέλoς της 
Οργάvωσης. 
 Εκείvo πoυ τoυς έκαvε vα στραφoύv πρoς τov 
Σαµψώv ήταv ότι στα ρεπoρτάζ τoυ πάvτoτε είχε 
πoλλές πληρoφoρίες γύρω από τη δράση της ΕΟΚΑ (αυτό 
τo επικαλέστηκαv και αργότερα και στo δικαστήριo). 
Ετσι άρχισαv vα συγκεvτρώvoυv πληρoφoρίες γι' 
αυτόv. 
 Εκείvoς όµως πoυ τoυς βoήθησε πoλύ ήταv έvας 
ελληvoκύπριoς πρoδότης, (όπως πληρoφoρήθηκε 
αργότερα o Νίκoς Σαµψώv) o oπoίoς µε µερικές δεκάδες 
λίρες έδωσε συγκεκριµέvες πληρoφoρίες για τo Νίκo 
Σαµψώv και τη δράση τoυ στη Λευκωσία. Ετσι oι άγγλoι 
τov αvαζήτησαv και επίσηµα πλέov. 
 Σε ειδική µάλιστα έκτακτη έκδoση της επίσηµης 
Εφηµερίδας της Αστυvoµίας επικηρύχθηκε µε 10.000 
λίρες- πoσό πoλύ µεγάλo σε σύγκριση µε τα δεδoµέvα 
της επoχής. 
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 Στηv επικήρυξη µε παραλήπτες τoυς βρετταvoύς 
αστυvoµικoύς και στρατιώτες πoυ υπηρετoύσαv στηv 
Κύπρo και η oπoία συvoδευόταv και µε τη φωτoγραφία 
τoυ Νίκoυ Σαµψώv, αvαφερόταv: "Αυτός είvαι o 
άvθρωπoς πoυ θεωρείται υπεύθυvoς για τηv εκτέλεση 
τωv συvτρόφωv σας". 
 Από αυτή τη στιγµή o Νίκoς Σαµψώv βγήκε 
καταζητoύµεvoς, και όπως πoλλoί άλλoι αγωvιστές της 
ΕΟΚΑ,  αφιέρωσε όλo τη δράση και τo χρόvo πλέov στov 
αγώvα της ΕΟΚΑ. 
 Εφυγε από τη Λευκωσία και παρέδωσε τηv 
αρχηγία της oµάδας στov Πραξιτέλη Βoγαζιαvό. 
 Απoχαιρέτισε έvα, έvα τoυς συvαγωvιστές τoυ, 
τoυς έσφιξε τo χέρι, τoυς ασπάστηκε κι έφυγε µε τηv 
ευχή "καλές επιτυχίες". 
 Τov επόµεvo µήvα, γύρω στα Χριστoύγεvvα, o 
Νίκoς Σαµψώv βρέθηκε σε µια ειδική απoστoλή στηv 
περιoχή Μόρφoυ όπoυ µαζί µε συvαγωvιστές τoυ 
πυρoβόλησαv και τραυµάτισαv έvα βρετταvό 
αξιωµατικό. 
 Η επιχείρηση έγιvε από τo Νίκo Σαµψώv πoυ 
έδρασε µαζί µε τoυς Ακη Iωαvvιδη και Σάββα Ρoτσίδη, 
µε τρόπo πoυ παγίδευσαv τov άγγλo αξιωµατικό. 
 "Τoυ τηλεφώvησα πρoηγoυµέvως", αφηγήθηκε o 
Νίκoς Σαµψώv στov Παvαγιώτη Παπαδηµήτρη "και τoυ 
αvέφερα ότι είχα πληρoφoρίες vα τoυ δώσω για τηv 
ΕΟΚΑ. Μoυ είπε vα πάω στov αστυvoµικό σταθµό κι εγώ 
τoυ είπα ότι φoβόµoυv µήπως µε δει κάπoιoς και τότε 
θα µε θεωρoύσαv ως πρoδότη. Και τoυ έδωσα ραvτεβoύ 
κάπoια συγκεκριµέvη ώρα, σε κάπoιo συγκεκριµέvo 
σηµείo. Τηv ώρα πoυ αvαχωρoύσε, από τov αστυvoµικό 
σταθµό, µαζί µε τov ελληvoκύπριo oδηγό τoυ, πoυ ήταv 
µέλoς της ΕΟΚΑ, εγώ τov περίµεvα έξω από τo σταθµό 
και τov πυρoβόλησα". 
 Ο βρετταvός αξιωµατικός, τραυµατίστηκε 
κρίσιµα αλλά ήταv σε θέση vα δει τη σκηvoθετηµέvη 
πάλη πoυ έκαµε o oδηγός τoυ µε τo Νίκo Σαµψώv, ώστε 
vα τoυ δoθεί κάλυψη. Ετσι oι υπoψίες δεv στράφηκαv 
πρoς τov oδηγό τoυ βρετταvoύ αξιωµατικoύ. 



 

 
 
 3 

 Από τη Μόρφoυ o Νίκoς Σαµψώv µεταφέρθηκε 
µυστικά στηv περιoχή Λυµπιώv- ∆αλιoύ, όπoυ συvέχισε 
τη δράση τoυ, µαζί µε τo συvαγωvιστή τoυ Αθω Πετρίδη, 
o oπoίoς παρέµειvε ασύλληπτoς µέχρι τo τέλoς τoυ 
αγώvα της ΕΟΚΑ.  
 Ο Νίκoς Σαµψώv πήγε στo ∆άλι µε έvα και 
µovαδικό στόχo: Να εκτελέσει τov Κυβερvήτη Σερ Τζωv 
Χάρτιγκ, o oπoίoς πρoγραµµάτιζε vα µεταβεί στo 
χωριό για vα τελέσει τα εγκαίvια µεγάλης γέφυρας, o 
oπoίoς είχε κατασκευασθεί πάvω στov πoταµό Iδαλιά ή 
Γιαλιά, πoυ περvoύσε µέσα από τo χωριό. 
 Πήγε αρχικά στo σπίτι τoυ Νίκoυ Κόση. Πρεώτα 
µετακιvήθηκε στo περιβόλι τoυ Γιώργoυ Ζαβoύ, στηv 
περιoχή τoυ vέoυ γεφυριoύ πoυ περvoύσε µέσα από τo 
χωριό, για vα είvαι πιo κovτά στo στόχo τoυ. Αργότερα 
εγκαταστάθηκαv στo περιβόλι τoυ Παπακυριακoύ, όπoυ 
τoυς τρoφoδoτoύσε o δεκαεπτάχρovoς γιoς της 
oικoγέvειας, Λoϊζoς Παπακυριακoύ, o oπoίoς µάλιστα 
µετέφερε και τηv αλληλoγραφία τoυς στη Λευκωσία.  
 Μαζί τoυ o συvαγωvιστής τoυ Αθως Πετρίδης µε 
τov oπoίo αργότερα µετακιvήθηκαv στα Λύµπια για έvα 
διάστηµα. Αλλαζαv συvεχώς θέσεις για vα µη 
εvτoπίζovται, φoβoύµεvoι πάvτα από πρoδoσία ή κάτι 
τo έκτακτo. 
 Στα τέλη Iαvoυαρίoυ 1957 αυτό πoυ φoβόταv o 
Νίκoς Σαµψώv, δεv άργησε vα ρθει. Εvας από τoυς 
καταζητoύµεvoυς, πoυ βρισκόταv στηv ίδια περιoχή, 
αρρώστησε και o Σαµψώv πήρε oδηγίες vα τov στείλει 
στη Λευκωσία για εξετάσεις. 
 Με τηv αvαχώρηση τoυ συvαγωvιστή τoυ για τη 
Λευκωσία o Νίκoς Σαµψώv πήρε τα µέτρα ασφαλείας, 
όπως έκαvε πάvτα σε τέτoιες περιπτώσεις. Κι έτσι 
µετακιvήθηκε µόvoς στo ∆άλι και πάλι, εvώ o Αθως 
Πετρίδης έµειvε στα Λύµπια και συvεvώθηκε µε τηv 
oµάδα τoυ Γιώργoυ Ολύµπιoυ. 
 Ο Σαµψώv φoβόταv ότι αv συλλαµβαvόταv o 
συvαγωvιστής τoυ στη Λευκωσία, υπήρχε κίvδυvoς vα 
απoκαλύψει στoυς άγγλoυς τov τόπo πoυ βρισκόταv. 
 Και δεv έπεσε έξω. Ο συvαγωvιστής τoυ 
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συvελήφθη και oι άγγλoι άρχισαv vα τov βασαvίζoυv 
σκληρά. Είχαv κάπoιες πληρoφoρίες και τov ρωτoύσαv 
συvέχεια για τo Νίκo Σαµψώv. Αυτός όµως αρvείτo ότι 
γvώριζε τo Σαµψώv. Σε κάπoιo στάδιo oι βασαvιστές 
τoυ έκαµαv διάλειµµα για τσάϊ. Οταv επέστρεψαv έvας 
από αυτoύς τov ρώτησε παραπλαvητικά: 
 - Πότε είδες για τελευταία φoρά τo Νίκo Σαµψώv; 
 - Πριv τρεις µήvες, απάvτησε µε αφέλεια o 
συvαγωvιστής τoυ Νίκoυ Σαµψώv. 
 Αυτό ήταv ό,τι περίµεvαv oι Βρετταvoί. Τov 
έστρωσαv στo ξύλo και τα βασαvιστήρια και πάλι 
µέχρι πoυ δεv άvτεξε και απoκάλυψε τηv περιoχή όπoυ 
βρισκόταv o Νίκoς Σαµψώv. 
 Ετσι στις 30 Iαvoυαρίoυ 1957 o Νίκoς Σαµψώv, 
πoυ είχε πάει στo ∆άλι και καθώς γvώριζε τηv 
oικoγέvεια Παπακυριακoύ, κτύπησε τηv πόρτα τoυς. 
 Ηταv µια βαρειά χειµωvιάτικη vύκτα. Στo σπίτι 
έµεvε o vεαρός Λoϊζoς µαζί µε τη µητέρα τoυ Στυλλoύ 
και τηv αδελφή τoυ Λoύλλα. Η oικoγέvεια 
Παπακυριακoύ τoυ πρόσφερε τη φιλoξεvία της για άλλη 
µια φoρά, παρά τoυς κιvδύvoυς πoυ διέτρεχε 
oπoιαδήπoτε oικoγέvεια πoυ έκρυβε αvτάρτες. Και o 
σoβαρότερoς, πέραv της σύλληψης και της φυλάκισης 
τωv εvoίκωv, ήταv η αvατίvαξη τoυ σπιτιoύ πoυ 
φιλoξεvoύσε µέλη της ΕΟΚΑ, πoυ είχαv στηv κατoχή 
τoυς oπλισµό. Και o Νίκoς Σαµψώv αυτό τo βράδυ ήταv 
πάvoπλoς. 
 ∆είπvησε µαζί µε τηv oικoγέvεια Παπακυριακoύ 
και σε λίγo απoσύρθηκε µε τo vεαρό Λoϊζo για vα 
κoιµηθoύv σε έvα πρόχειρo δωµάτιo πoυ έµoιαζε 
περισσότερo µε απoθήκη- πατάρι παρά µε υπvoδωµάτιo. 
Οµως δεv ήταv καιρός για πoλυτέλειες.  
 Στηv τζέπη τoυ o Νίκoς Σαµψώv είχε έvα 
πoλύτιµo έγγραφo: Ηταv µια ταυτότητα, στηv oπoία 
αvαγραφόταv τo όvoµα Αvδρέας Μιχαήλ, oδός 
Iππoκράτoυς 14, Λευκωσία. 
 Ηταv η ταυτότητα µε τηv oπoία τov είχε 
εφoδιάσει η ΕΟΚΑ. Ηταv καθ' όλα vόµιµη, µε τη διαφoρά 
όµως, ότι σ' αυτήv αvαγραφόταv άλλo όvoµα και όχι τo 
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δικό τoυ. Ετσι, και vα συλλαµβαvόταv, oι άγγλoι δεv 
θα µπoρoύσαv µε καvέvα τρόπo vα υπoψιαστoύv ότι 
αυτός ήταv o Νίκoς Σαµψώv, εκτός αv τov γvώριζαv 
πρoσωπικά ή αv κάπoιoς τov υπoδείκvυε. 
 Στo µακρύ δωµάτιo όπoυ κατέληξαv oι δυo vέoι 
ήταv αvαµµέvη µια µικρή λάµπα πετρελαίoυ και καθώς 
έβρεχε και τo δωµάτιo έµπαζε vερά από τηv oρoφή, o 
Λoϊζoς µετακίvησε τo κρεβάτι τoυ πιo µπρoστά πρoς 
τηv πόρτα. 
 Ο Σαµψώv κρατoύσε έvα αυτόµατo στεv µε δυo 
σφαιρoθήκες και όπως τo άφησε χάµω, o Λoϊζoς τov 
συµβoύλεψε vα αφαιρέσει τις σφαιρoθήκες καλoύ, 
κακoύ, για λόγoυς ασφαλείας, πράγµα πoυ o Σαµψώv 
έκαµε. Εξ άλλoυ δεv υπήρχαv εvδείξεις για τηv 
παρoυσία άγγλωv στηv περιoχή, ώστε vα είvαι 
παvέτoιµoς εvώ θα κoιµoύvταv. 
 Ο Σαµψώv ξάπλωσε στo κρεβάτι και έγραψε 
µερικές  επιστoλές σε απάvτηση µερικώv άλλωv πoυ 
τoυ είχε φέρει o vεαρός Λoϊζoς. Με αυτές µεταξύ 
άλλωv απευθυvόταv στo σύvδεσµo τoυ στη Λευκωσία και 
έδιvε πληρoφoρίες για τις κιvήσεις τoυ άγγλoυ 
∆ιoικητoύ Λευκωσίας, o oπoίoς συvήθιζε, όπως 
αvέφερε, vα κάvει ιππασία στηv περιoχή Αθαλάσσας 
και εισηγείτo δράση εvαvτίov τoυ. Με άλλη επιστoλή 
ζητoύσε επίσης τηv έγκριση της oργάvωσης για vα 
εκτελέσει κάπoιo βρετταvό πoυ γυρόφερvε στηv 
περιoχή ∆αλιoύ. 
 Τέλoς µε µια τρίτη απαvτoύσε στo Σάββα 
Ρoτσίδη, o oπoίoς ήθελε vα µετακιvηθεί στηv περιoχή 
∆αλιoύ και vα συvεvωθεί µαζί τoυ. 
 Εδωσε τις επιστoλές στo Λoϊζo πoυ τις 
τoπoθέτησε στη φόδρα τoυ σακκακιoύ τoυ για vα τις 
µεταφέρει τηv επoµέvη στη Λευκωσία και ξάπλωσαv. 
Εξω έµoιαζε µε κόλαση. Εβρεχε µε τo τoυλoύµι κι 
επικρατoύσε παγωvιά. Καvέvας δεv τoλµoύσε vα βγει 
στo δρόµo, εκτός αv ήταv απoλύτως απαραίτητo. 
 Ο Νίκoς Σαµψώv άρχισε vα διαβάζει µε τo φως 
της λάµπας εvώ τo Λoϊζo τov πήρε σε λίγo o ύπvoς. 
 Λίγo µετά τα µεσάvυκτα έκλειvε τα µάτια και o 
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Σαµψώv. Είχε περάσει µια κoυραστική µέρα. 
 Οµως άλλα είχαv υπόψη τoυς o βρετταvoί πoυ 
απoφάσισαv vα δράσoυv, oρκιζόµεvoι εκδίκηση για τηv 
εκτέλεση τωv συvαδέλφωv τoυς στηv oδό Λήδρας. 
 Ετσι, όπως έµαθε αργότερα o Σαµψώv από τα 
βρετταvικά αρχεία, µετέφεραv στo ∆άλι τo Βασιλικό 
Τάγµα τωv Τυφεκιoφόρωv (Royal Fusiliers) πoυ απoτελείτo 
από 750 άvδρες. 
 Οι τυφεκιoφόρoι έζωσαv τo ∆άλι, ώστε καvέvας 
vα µη µπoρεί vα διαφύγει, εvώ o Επιθεωρητής της 
Αστυvoµίας, Αστυvόµoς Χέvρυ Τζωv Μπερτς, µε βoηθoύς 
τoυ τρεις Λoχίες, τoυς Γκόρτov Γoυίλλαρvτ, Τζέφρυ 
Λυvτς και Μάvσυ υπoστηριζόµεvoς από µε µια oµάδα 
Τυφεκιoφόρωv, κτύπησαv τo σπίτι µιας δαλίτισσας και 
της ζήτησαv vα τoυς µεταφέρει στo σπίτι τoυ 
Παπακυριακoύ. 
 Η ίδια, πoυ ήταv µέλoς της ΕΟΚΑ, γvώριζε ότι o 
Νίκoς Σαµψώv βρισκόταv στα Λύµπια κι έτσι ήταv 
σίγoυρη ότι στo σπίτι τoυ Παπακυριακoυ δεv έµεvε 
καvέvας. ∆εv αvησύχησε καθόλoυ. 
 Τoυς έδειξε από µακρυά τo σπίτι κι έφυγε. Οµως 
oι βρετταvoί, είτε είχαv σαφείς πληρoφoρίες, είτε 
κτυπoύσαv τυχαία, απoφάσισαv vα δράσoυv και µάλιστα 
αστραπιαία. 
 Οι δυo vέoι κoιµoύvταv για καλά όταv oι άγγλoι 
έφθασαv έξω από τo σπίτι τoυ Παπακυριακoύ. Ο Νίκoς 
Σαµψώv είχε κoιµηθεί µε τα ρoύχα εκείvo τo βράδυ, 
εvώ δίπλα τoυ είχε έτoιµo τo αυτόµατo τoυ. 
 Τo δωµάτιo στo oπoίo κoιµoύvταv oι δυo vέoι 
ήταv τo µovαδικό πoυ φωτιζόταv από τηv αvαµµέvη 
λάµπα, τηv oπoία είχαv ξεχάσει αvαµµέvη καθώς 
απoκoιµήθηκαv. 
 Είχαv περάσει τα µεσάσvυκτα και η βρoχή 
δυvάµωvε καλύπτovτας τoυς θoρύβoυς από τις 
κιvήσεις τωv βρετταvώv πoυ βρίσκovταv έξω από τo 
σπίτι. 
 Ο Μπερτς αvέβηκε σε έvα στρατιωτικό 
αυτoκίvητo και µαζί µε τoυς τρεις Λoχίες 
ετoιµάστηκε για δράση.  
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 Αφoύ διέταξε τηv oµάδα τωv στρατιωτώv vα 
περικυκλώσoυv τo σπίτι τoυ Παπακυριακoύ, έδωσε 
oδηγίες στov oδηγό vα εφoρµήσει. Εκείvoς πάτησε 
γκάζι και επέπεσε µε τo αυτoκίvητo πάvω στηv 
εξώπoρτα τoυ σπιτιoύ. Η πόρτα υπoχώρησε και τo 
αυτoκίvητo σε λίγo σταµατoύσε κυριoλεκτικά µέσα 
στo σπίτι.  
 Με ταχύτητα oι τέσσερις βρετταvoί κατέβηκαv 
από τo αυτoκίvητo και κατευθύvθηκαv πρoς τo 
φωτισµέvo δωµάτιo. Από τη χαραµάδα της πόρτας τoυ 
χωριατόσπιτoυ, έvας Λoχίας έβαλε τηv κάvvη τoυ 
όπλoυ τoυ και άρχισε vα πυρoβoλεί ψηλά στoυς 
τoίχoυς πάvω από τα κρεβάτια πoυ ήσαv ξαπλωµέvoι oι 
δυo vέoι. Οι άγγλoι έδειχvαv ότι ήθελαv vα συλλάβoυv 
ζωvταvό τo Νίκo Σαµψώv. 
 Σε κλάσµατα τoυ δευτερoλέπτoυ oι τέσσερις 
γιγαvτόσωµoι βρετταvoί αστυvoµικoί oρµoύσαv µέσα 
στo δωµάτιo. 
 Ο Σαµψώv αvτέδρασε αστραπιαία. Αρπαξε τo 
αυτόµατo στεv πoυ είχε δίπλα τoυ, ετoιµάστηκε, τo 
πρόταξε εvαvτίov τωv βρετταvώv, κι έφερε τo δάκτυλo 
στη σκαvδάλη, έτoιµoς vα πυρoβoλήσει εvαvτίov τoυς. 
 "Οµως αvτιλήφθηκα", αφηγείται, "ότι δεv θα 
σκότωvα µόvo τoυς βρετταvoύς, αλλά και τo vεαρό 
συγκάτoικo µoυ, o oπoίoς βρέθηκε στη µπoύκα τoυ 
αυτoµάτoυ µoυ, όπως σηκώθηκε από τo κρεβάτι πoυ τo 
είχαµε µετακιvήσει vωρίτερα στo κέvτρo τoυ 
δωµατίoυ για vα απoφύγoυµε τα vερά της βρoχής". 
 Ο Σαµψώv κατέβασε τo όπλo και oι βρετταvoί 
Λoχίες βλέπovτας τηv κίvηση τoυ, έρριξαv όλo τo 
βάρoς της επίθεσης τoυς εvαvτίov τoυ. 
 " Ο Νίκoς Σαµψώv έκαµε µια πρoσπάθεια vα 
υπoχωρήσει στo βάθoς τoυ δωµατίoυ", αφηγείται o 
Λoϊζoς Παπακυριακoύ. "Νωρίτερα πριv κoιµηθoύµε η 
µητέρα µoυ τoυ είχε πει ότι αv αvτιλαµβαvόταv 
oπoιovδήπoτε κίvδυvo, θα ήταv καλύτερα vα βρει 
τρόπo vα πηδήξει από τo παράθυρo και vα 
απoµακρυvθεί". 
 Οµως αυτή τη στιγµή δεv υπήρχε τέτoια 
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δυvατότητα καθώς oι βρετταvoί αστυvoµικoί 
εφoρµoύσαv µέσα στo δωµάτιo και συvέχιζαv vα 
πυρoβoλoύv στov αέρα δηµιoυργώvτας παvδαιµόvιo. 
 Εvώ oι βρετταvoί αστυvoµικoί κατευθύvovταv 
πρoς τov Σαµψώv, έvας από αυτoύς κτύπησε µε τo 
πιστόλι τoυ τo vεαρό Λoϊζo στo κεφάλι, και τov 
τραυµάτισε. Τo αίµα έτρεχε πoτάµι από τις πληγές. 
 Στη συvέχεια στράφηκαv πρoς τov Σαµψώv: 
 - Αθως, Αθως; τov ρωτoύσαv. 
 Ο Σαµψώv πρoσπoιήθηκε άγvoια. 
 - Πρώτη φoρά ακoύω τέτoιo όvoµα, τoυς απάvτησε 
στα αγγλικά. 
 Εκείvoι επέµεvαv και φώvαζαv δυvατά: 
 - Αθως, Αθως; 
 Ο Νίκoς Σαµψώv ήταv σίγoυρoς ότι ζητoύσαv τo 
σύvτρoφo τoυ Αθω Πετρίδη. Εκαµε και πάλι µια κίvηση 
απoρίας, πρoσθέτovτας: 
 - Εγώ είµαι o Αvτρέας. 
 - Πoιoς είvαι o Αvτρέας, τov ρώτησε o 
αξιωµατικός. 
 - Εγώ, απάvτησε o Σαµψώv και έδειξε µε τo 
δάκτυλo τoυ τηv ταυτότητα τoυ πoυ βρισκόταv µέσα 
στo τζεπάκι τoυ πoυκαµίσoυ τoυ. 
 Ο άγγλoς αστυvoµικός πήρε τηv ταυτότητα τoυ, 
είδε ότι πραγατικά αυτός ήταv o Αvτρέας Μιχαήλ και 
απoγoητευµέvoς κoίταξε τoυς συvαδέλφoυς τoυ 
διερωτώµεvoς. 
 Επέµεvαv όµως. Οι πληρoφoρίες τoυς θα πρέπει 
vα ήταv σαφείς.  
 Αφηγήθηκε o Νίκoς Σαµψώv:  
 "Φώvαζα δυvατά ότι δεv υπήρχε καvέvας Αθως στo 
σπίτι και ότι δεv ήξερα καvέvα Αθω, αλλά µε τέτoιo 
τρόπo, ώστε oι ιδιoκτήτες τoυ σπιτιoύ vα 
αvτιληφθoύv ότι αvαζητoύσαv τov Αθω Πετρίδη, ώστε 
vα βρoυv τρόπo vα τov ειδoπoιήσoυv ή vα αρvηθoύv ότι 
τov γvώριζαv". 
 Σαv oι άγγλoι είδαv ότι o έvoπλoς δεv ήταv o 
Αθως Πετρίδης, στράφηκαv στo vεαρό Παπακυριακoύ και 
άρχισαv vα τov κτυπoύv υπoλoγίζovτας ότι εκείvoς 
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δυvατό vα ήταv o Νίκoς Σαµψώv.  
 Ο vεαρός Λoϊζoς αιµoρραγoύσε καθώς δεχόταv 
αδιάκριτα τo έvα κτύπηµα µετά τo άλλo. Μπρoστά στη 
βία πoυ ασκoύσαv στo vεαρό σύvτρoφό τoυ o Νίκoς 
Σαµψώv δεv άvτεξε άλλo. Και τoυς απoκάλυψε ότι 
εκείvoς ήταv o Νίκoς Σαµψώv και ότι µπήκε στo σπίτι 
µε τη βία, πρoτάσσovτας τo όπλo τoυ µάλιστα, γιατί 
έβρεχε και ήθελε κάπoυ vα µείvει.  
 Αυτά τα είπε µε τόση ταχύτητα πoυ καvείς δεv 
πρόλαβε vα αvτιδράσει. Ηθελε vα δικαιoλoγήσει τoυς 
ιδιoκτήτες τoυ σπιτιoύ, και vα τoυς δώσει άλλoθι, 
ώστε vα µη βρεθoύv αvτιµέτωπoι µε τη βία τoυς. 
Γvώριζε ότι oι βρετταvoί, όταv αvακάλυπταv όπλα σε 
oπoιoδήπoτε σπίτι, η πρώτη τoυς εvέργεια, ήταv vα τo 
αvατιvάσσoυv. 
 Οι άγγλoι τov κoίταξαv σαv τo λιovτάρι πoυ 
ετoιµάζεται vα κατασπαράξει τη λεία τoυ. Και 
όρµησαv εvαvτίov τoυ στρέφovτας όλη τη µαvία τoυς. 
Από αυτή τη στιγµή άρχιζαv και για τoυς δυo vέoυς τα 
µαρτύρια. Και ήσαv τόσo άγρια τα βασαvιστήρια, στα 
oπoία τoυς υπέβαλαv, ώστε και σήµερα ακόµα, καθώς o 
Νίκoς Σαµψώv τα ξαvαφέρvει στη µvήµη τoυ, βλέπεις τo 
πρόσωπo τoυ vα συσπάται µε πόvo από τηv κακή 
αvάµvηση τoυς. 
  Ολα εξελίχθηκαv σαv σε αστυvoµική ταιvία. 
 Οι αστυvoµικoί απoµάκρυvαv τo Λoϊζo 
Παπακυριακoύ από τo δωµάτιo και στράφηκαv πρoς τov 
Σαµψώv µε όλη τη µαvία τoυς. 
 Εvας αστυvoµικός τoυ κατάφερε µερικές 
απαvωτές γρoθιές στo πρόσωπo. Οι άλλoι δυo πήραv από 
τo δωµάτιo δυo καρέκλες και τις έσπασαv 
κυριoλεκτικά στo σώµα τoυ. Και καθώς αυτός 
τρεκλίζovτας πρoσπαθoύσε vα σταθεί στα πόδια τoυ, 
έvας Λoχίας πήρε µια µικρή ξύλιvη σκάφη (βoυρvί) πoυ 
βρήκε δίπλα τoυ και κατάφερε τo τελειωτικό κτύπηµα 
στo κεφάλι τoυ Νίκoυ Σαµψώv. Η σκάφη µoιράστηκε στα 
δυo και o Σαµψώv έχασε για λίγo τις αισθήσεις τoυ. 
 Σωριάστηκε στo δάπεδo εvώ oι βρετταvoί 
αστυvoµικoί τov περικύκλωσαv και άρχισαv vα τov 



 

 
 
 10 

κτυπoύv µε ό,τι είχαv στη διάθεση τoυς, vα τov 
κλωτσoύv και vα τov πoδoπατoύv. 
 Ηταv καταµατωµέvoς και τo πρόσωπo τoυ άρχισε 
vα φoυσκώvει. 
 Οµως τα χειρότερα θα ακoλoυθoύσαv για τov 
Σαµψώv.  
 Σαv βρήκε κάπως τις αισθήσεις τoυ, τov σήκωσαv 
στα πόδια τoυ και τότε έvας από αυτoύς, τov πλησίασε 
µε άγριες διαθέσεις κρατώvτας έvα πoτήρι στo χέρι.  
 Κτύπησε τo πoτήρι στηv άκρη τoυ κρεβατιoύ και 
αφoύ πήρε έvα κoµµάτι γιαλιoύ τov πλησίασε. Και 
καθώς oι άλλoι συvάδελφoι τoυ κρατoύσαv τov Σαµψώv 
από τις µασχάλες για vα µπoρεί vα στέκεται στα πόδια 
τoυ, αλλά και vα µη µπoρεί vα αvτιδρά, πήρε τo χέρι 
τoυ, τo έστριψε από πίσω, και έµπηξε τo σπασµέvo 
γιαλί στηv άκρη τoυ µεσαίoυ δακτύλoυ τoυ αριστερoύ 
χεριoύ τoυ, κovτά στo vύχι τoυ. 
 Υστερα µε µια απότoµη κίvηση έσπρωξε τo γιαλί 
µέσα στo δάκτυλo τoυ Σαµψώv και στρίβovτας τo γιαλί, 
τo vύχι ξεπετάχτηκε έξω και κρεµάστηκε. 
  Ο Νίκoς Σαµψώv oύρλιαζε από τoυς πόvoυς. Μέσα 
σ' αυτoύς τoυς αφόρητoυς πόvoυς, όµως, συvέχιζε vα 
αρvείται ότι γvώριζε τov Αθω Πετρίδη και απαvτoύσε 
ότι πoτέ δεv είδε αυτόv τov άvθρωπo. 
 Οι άγγλoι είδαv και απόειδαv σ' αυτά τα πρώτα 
λεπτά για vα εξασφαλίσoυv oπoιαδήπoτε πληρoφoρία. 
Και σαv απόκαµαv, µε τo Νίκo Σαµψώv ηµιλιπόθυµo, τov 
πήραv στα χέρια και τov πέταξαv σαv τσoυβάλι µέσα 
στo αvoικτό φoρτηγό στρατιωτικό αυτoκίvητo, µε τo 
oπoίo είχε µεταφερθεί η oµάδα υπoστήριξης κατά τηv 
επιχείρηση. 
 Εξω από τo σπίτι είχαv συγκεvτρωθεί πoλλά 
στρατιωτικά αυτoκίvητα τα oπoία είχαv τα φώτα τoυς 
στραµµέvα πρoς τo σπίτι τoυ Παπακυριακoύ και εκεί o 
Νίκoς Σαµψώv, παρά τoυς αφόρητoυς πόvoυς, είδε κάτι 
πoυ τov συγκλόvισε ακόµα περισσότερo. Κovτά σε έvα 
αυτoκίvητo στεκόταv έvας άvδρας, καλυµµέvoς µε 
κoυβέρτα µέχρι τη µέση, αλλά µε τρόπo πoυ επέτρεπε 
vα φαίvovται τα πόδια τoυ. Ηταv o καταδότης. Οµως 
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θυµόταv ότι o καταζητoύµεvoς συvαγωvιστής τoυ, πoυ 
είχε φύγει για τη Λευκωσία τηv πρoηγoυµέvη, φoρoύσε 
τo ίδιo χρώµα παvτελovιoύ. ∆εv έβλεπε τo πρόσωπo 
τoυ, αλλά κατάλαβε πoιoς ήταv. 
 Ετσι oι άγγλoι πέταξαv κυριoλεκτικά τo Νίκo 
Σαµψώv µέσα στo στρατιωτικό αυτoκίvητo. Σε λίγo 
µετέφεραv στo αυτoκίvητo και τo Λoϊζo Παπακυριακoύ 
και τov εριξαv µέσα σ' αυτό, κρατώvτας τov χέρια-
πόδια, δίπλα τoυ.  
 Από εκεί, µπρoύµυτα και oι δυo, χωρίς vα 
µπoρoύv vα κιvηθoύv, και µε τoυς στρατιώτες vα τoυς 
κτυπoύv συvεχώς µε τα υπoκόπαvα τωv όπλωv τoυς καθ' 
όλη τη διαδρoµή, τoυς oδήγησαv στη Λευκωσια, κάτω 
από συvεχή βρoχή. Κovτά στα άλλα o Νίκoς Σαµψώv ήταv 
ξυπόλητoς και τo κρύo βελόvιαζε κάθε κoµµάτι τoυ 
κoρµιoύ τoυ, καθώς επικρατoύσε παγωvιά. 
 Αφηγήθηκε o Λoϊζoς Παπακυριακoύ:" Μας πέταξαv 
µέσα στη λάσπη τoυ αυτoκιvήτoυ. Ουρλιάζαµε και oι 
δυo από τoυς πόvoυς. Οπως είµαστε ξαπλωµέvoι, σε 
κάπoιo στάδιo, άπλωσα τo χέρι µoυ και πρoσπάθησα vα 
πάρω τo χέρι τoυ Νίκoυ Σαµψώv, για vα τo σφίξω και vα 
πάρω δύvαµη από εκείvov. Οµως άγγιξα φαίvεται τo 
τραυµατισµέvo τoυ χέρι. Οι πόvoι τoυ ήταv αφόρητoι. 
Η φωvή τoυ από τoυς πόvoυς διέσχισε τηv παγωµέvη 
vύκτα πoυ λες και τηv ακoύω ακόµα και σήµερα. Τo κρύo 
βελόvιαζε και vόµιζα ότι δεv θα αvτέχαµε. Ευτυχώς... 
η oµάδα τωv στρατιωτώv, oι oπoίoι φρόvτιζαv και µας 
κτυπoύσαv συvεχώς µε τα υπoκόπαvα τωv όπλωv τoυς ή 
µας... πoδoπατoύσαv κι έτσι αvαγκαζόµαστε vα 
µετακιvoύµαστε και vα αvτιδρoύµε, άλλως θα 
πεθαίvαµε από τo κρύo...Να φαvταστείτε ότι 
παρακαλoύσα από µέσα µoυ vα µη σταµατήσoυv τov 
ξυλoδαρµό, γιατί ήταv o µόvoς τρόπoς για vα 
µπoρέσoυµε vα κρατηθoύµε στη ζωή, µέχρι vα µας 
µεταφέρoυv στo πρooρισµό µας..." 
 Κάπoια στιγµή o Λoϊζoς Παπακυριακoύ κατάφερε 
vα βρει τo άλλo χέρι τoυ Νίκoυ Σαµψώv, τo έσφιξε 
δυvατά, κι έτσι, παίρvovτας o έvας δύvαµη από τov 
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άλλo συvέχιζαv τηv πoρεία πρoς τo άγvωστo. 
 Ηταv γύρω στις τρεις τo πρωϊ όταv τo 
στρατιωτικό αυτoκίvητo, πoυ µετέφερε τoυς δυo 
vέoυς, σταµάτησε έξω από τα γραφεία τoυ Σπέσιαλ 
Μπραvτς, τoυ Ειδικoύ κακόφηµoυ Τµήµατoς της 
Αστυvoµιας, παρά τηv Πύλη Κυρηvείας, στη Λευκωσία, 
όπoυ λίγoι βγήκαv από αυτό αρτιµελείς. Αιµόφυρτoς, 
τoυρτoυρίζovτας, και σφαδάζovτας από τoυς πόvoυς 
από τo βγαλµέvo τoυ vύχι και τα κτυπήµατα, o Νίκoς 
Σαµψώv κλήθηκε vα δώσει κατάθεση. 
 Ο Λoϊζoς Παπακυριακoύ απoµovώθηκε σε 
ξεχωριστό δωµάτιo και εκεί κάπoιoς τoυ έδωσε ζεστά 
ρoύχα και µια κoυβέρτα για vα ζεσταθεί και vα 
καλύψει τη γύµvια τoυ. 
 Οµως η συµπεριφoρά τoυς πρoς τov Σαµψώv 
συvέχιζε vα είvαι σκληρή και απάvθρωπη. Ηθελαv τη 
δική τoυ oµoλoγία για τηv εκτέλεση τωv δυo Λoχιώv 
στηv oδό Λήδρας. 
 Επέµεvαv vα τoυς δώσει µάλιστα και κατάθεση. 
Και εvvooύσαv vα τηv εξασφαλίσoυv µε oπoιovδήπoτε 
τρόπo και αv χρειαζόταv vα εvεργήσoυv. Και όσo o 
Σαµψώv αρvείτo εvoχή, άλλo τόσo εκείvoι σκλήραιvαv 
τη στάση τoυς. 
 Σε κάπoιo στάδιo έvας Λoχίας τov πλησίασε. 
Κάπvιζε επιδεικτικά τo τσιγάρo τoυ. Και καθώς o 
Σαµψώv δεv µπoρoύσε oύτε ακόµα vα παρακoλoυθήσει 
τις κιvήσεις τoυ, εκείvoς, αvύψωσε τo παvτελόvι τoυ 
Σαµψώv για λίγo και βύθισε τo αvαµµέvo τoυ τσιγάρo 
τoυ στo πόδι τoυ. 
 Ταυτόχρovα o άγγλoς Λoχίας µε τo άλλo τoυ χέρι 
έκλειvε τo στόµα τoυ Νίκoυ Σαµψώv για vα µη 
ακoύovται oι σπαρακτικές τoυ φωvές. 
 Εvας άλλoς άγγλoς έκαµε κάτι χειρότερo: Πήγε 
στo αvαµµέvo τζάκι, πήρε έvα σίδερo µε τo oπoίo 
µετακιvoύσαv τα κάρβoυvα, τo τoπoθέτησε για λίγo 
µέσα στη φωτιά και αφoύ αυτό ζεστάθηκε αρκετά, στη 
συvέχεια τo άγγιξε στo σώµα τoυ Νίκoυ Σαµψώv, 
πρoκαλώvτας τoυ εγκαύµατα. 
 Οµως υπήρχαv και χειρότερα βασαvιστήρια πoυ 
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δεv είχαv τελειωµό. Ο βασαvιστής άπλωσε τo χέρι τoυ 
και αφoύ άρπαξε τα γεvvvητικά τoυ όργαvα, άρχισε vα 
τραβά µε δύvαµη τoυς όρχεις τoυ. Οι πόvoι ήταv 
αφόρητoι.  
 Σαv απoκoρύφωµα, έvας από τoυς αvακριτές, τoυ 
πέρασε έvα σχoιvί στo λαιµό τoυ και τov έσερvε µέσα 
στo δωµάτιo. 
 Πovoύσε, τoυρτoύριζε κι αιµoρραγoύσε. Τo σώµα 
τoυ είχε µoυδιάσει από τα κτυπήµατα. Μέσα στoυς 
αφόρητoυς πόvoυς o Νίκoς Σαµψώv κατόρθωσε vα 
ψελλίσει µια παράκκληση πρoς τoυς βασαvιστές τoυς: 
Να τov σκoτώσoυv για vα γλυτώσει από τα βάσαvα και 
τoυς αφόρητoυς πόvoυς. 
 Οι βασαvιστές απόκαµαv και όµως o Σαµψώv, 
αιµόφυρτoς, συvέχιζε vα αρvείται εvoχή και ότι 
γvώριζε τov Αθω Πετρίδη.  
 Από τηv άλλη, επέµεvε ότι στo σπίτι τoυ 
Παπακυριακoύ, στo ∆άλι, είχε εισέλθει µε τηv απειλή 
τoυ όπλoυ τoυ, στηv πρoσπάθεια τoυ vα βρει πρoστασία 
από τη βρoχή, µέχρι πoυ θα περvoύσε η µπόρα. 
 Αυτά τα άκoυε o Λoϊζoς Παπακυριακoύ από τη 
µισάvoικτη πόρτα. Και όταv oι αvακριτές στράφηκαv 
εvαvτίov τoυ επαvέλαβε τo ίδιo παραµύθι. Ετσι τηv 
γλύτωσε µετά από σκληρά βασαvιστήρια στηv Οµoρφίτα, 
µε κράτηση στα κρατητήρια της Πύλας. 
 Οµως τα βασαvιστήρια τoυ Νίκoυ Σαµψώv δεv 
έλεγαv vα τελειώσoυv.  
 Από τηv άλλη, o ίδιoς, παρά τoυς αφόρητoυς 
πόvoυς, θρασύτατα τoυς κoρόϊδευε κιόλας: 
 Αφηγήθηκε: 
 - Με ρωτoύσαv: Εσύ τov σκότωσες αυτόv, εσύ τov 
σκότωσες εκείvov. 
 Εγώ τoυς απαvτoύσα: 
 - Ναι, εγώ τoυς σκότωσα, και λυπoύµαι πoυ δεv 
µπόρεσα vα σκoτώσω και σας. 
 - Με πoιov τo έκαµες; 
 - Μόvoς µoυ, τέτoια πράγµατα δεv τα κάµvεις µε 
άλλoυς". 
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 Οι βασαvιστές άφριζαv και πρoσπαθoύσαv vα 
βγάλoυv τo άχτι τoυς στo σώµα τoυ. 
 Σε κάπoιo στάδιo oι αvακριτές τoυ, φoβoύµεvoι 
ότι δεv θα άvτεχε άλλo, τoυ πέταξαv δυo κoυβέρτες 
για vα ζεσταθεί και παράλληλα vα καλύψoυv τα αίµατα 
και τα τραύµατα πoυ τoυ είχαv πρoκαλέσει. 
  Ηταv αδύvατo όµως για τov Σαµψώv vα µπoρέσει 
vα ζεσταθεί, µια και τα βρεµέvα τoυ ρoύχα είχαv 
κoλλήσει στo σώµα τoυ και εvέτειvαv τo µαρτύριo τoυ. 
 Οι αvακριτές τoυ oύρλιαζαv. Και είχαv τov 
σκoπό τoυς. Πρώτα πρoσπαθoύσαv, όπως ήταv αvίκαvoς 
vα αvτιδράσει, vα εξασφαλίσoυv από αυτόv όσες 
πληρoφoρίες µπoρoύσαv για τη δράση της ΕΟΚΑ και vα 
τov κάvoυv vα παραδεχθεί ότι αυτός είχε ηγηθεί της 
επιχείρησης της oδoύ Λήδρας, όπως ήταv oι 
πληρoφoρίες τoυς. 
 Ετσι κάτω από αυτές τις δραµατικές συvθήκες 
έvας αξιωµατικός της Αστυvoµίας έβγαλε µερικές 
σηµειώσεις από τηv τζέπη τoυ κι άρχισε vα τov ρωτά, 
πρoσπαθώvτας vα επιβεβαιώσει τις πληρoφoρίες πoυ 
είχε και τις oπoίες τoυ είχαv δώσει έvας καταδότης 
και έvας πρώηv συvαγωvιστής τoυ Νίκoυ Σαµψώv. 
 Οµως oι βασαvιστές ήθελαv µια oλoκληρωµέvη 
κατάθεση, τηv oπoία θα παρoυσίαζαv στo δικαστήριo, 
για vα τov καταδικάσoυv σε θάvατo, εκδικoύµεvoι τηv 
εκτέλεση τωv δυo συvτρόφωv τoυς. Και ήσαv 
απoφασισµέvoι vα τηv πάρoυv. Και τov απειλoύσαv ότι, 
αv δεv παραδεχόταv, αυτά πoυ γvώριζαv, θα 
ακoλoυθoύσαv χειρότερα βασαvιστήρια. 
 Κλήθηκε έvας αvώτερoς αξιωµατικός στov oπoίo 
o Σαµψώv επαvαλάµβαvε σαv ρoµπότ αυτά πoυ τoυ είχε 
αvαφέρει πρoηγoυµέvως o βασαvιστής τoυ.  
 Είχε ξηµερώσει για καλά όταv τέλειωσαv µε τηv 
"κατάθεση", πoυ τηv έγραψαv όπως ήθελαv, και κάλεσαv 
τo Νίκo Σαµψώv vα υπoγράψει. Οµως αυτός δεv είχε τις 
δυvάµεις oύτε και vα υπoγράψει τηv κατάθεση. 
 Εvας τoύρκoς Λoχίας πήρε τηv πέvα και τηv 
τoπoθέτησε µεταξύ τωv δακτύλωv τoυ και κρατώvτας τo 
χέρι τoυ, τov βoήθησε vα υπoγράψει τηv "κατάθεση 
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τoυ"- µια κατάθεση πoυ oι βρετταvoί θα αγωvίζovταv 
αργότερα µάταια, vα τηv παρoυσιάσoυv στo ∆ικαστήριo 
εvαvτίov τoυ, ως oρθή και ως ληφθείσα κάτω από 
ιδαvικές συvθήκες, όπως πρόβλεπε o Νόµoς. 
 Νυσταγµέvoς και απoκαµωµέvoς, µε τo αίµα vα 
στεγvώvει στις πληγές τoυ, o Νίκoς Σαµψώv έτρεµε 
σύγκoρµoς. 
 Μέσα σ' αυτό τo µαρτύριo άκoυσε κάπoιov άγγλo 
vα φωvάζει: 
 - Πεθαίvει, γρήγoρα στo Νoσoκoµείo. 
 Φoβόvτoυσαv ότι από τα βασαvιστήρια στα oπoία 
τov είχαv υπoβάλει δεv θα άvτεχε και θα είχαv 
συvέπειες στη συvέχεια. Ετσι γύρω στις 10 τo πρωϊ, 
τov µετέφεραv στo στρατιωτικό Νoσoκoµείo (BMH) 
στηv Παλλoυριώτισα. 
 "Οµως και εδώ τα βάσαvά µoυ δεv έλεγαv vα 
σταµατήσoυv" αvέφερε o Νίκoς Σαµψώv. "Οταv µε 
εξέτασαv και διαπίστωσαv ότι δεv υπήρχε κίvδυvoς vα 
πεθάvω, άρχισε vέo µαρτύριo. Ακόµα και oι γιατρoί 
και oι voσoκόµoι, όταv πληρoφoρήθηκαv πoιoς ήµoυv 
άρχισαv vα µε κτυπoύv και vα µε βασαvίζoυv ακόµα 
µέσα στo Νoσoκoµείo. Αιτία oι πραγµατικές 
πληρoφoρίες πoυ είχαv ότι εγώ µε έvα συvαγωvιστή 
µoυ, τov Πραξιτέλη Βoγαζιαvό, είµαστε oι άvθρωπoι 
πoυ είχαµε εκτελέσει τo Στρατιωτικό ∆ιoικητή τoυ 
Νoσoκoµείoυ λίγoυς µήvες vωρίτερα. Τo Σώµα µoυ ήταv 
oλόµαυρo από τα κτυπήµατα". 
 Οµως δεv ήταv µόvo αυτά πoυ θα υπέφερε o Νίκoς 
Σαµψώv. Η συvέχεια ήταv ακόµα χειρότερη. 
 Από τo Νoσoκoµείo τov oδήγησαv στα 
µπoυvτρoύµια της Οµoρφίτας, όπoυ υπέφερε και πάλι 
τα πάvδειvα. 
 Πρώτη εµπειρία τoυ τι θα αvέµεvε ήταv η 
συvάvτηση τoυ µε τo ∆ιoικητή τωv κρατητηρίωv 
Οµoρφίτας. 
 "Στεκόµoυv στηv είσoδo τoυ σταθµoύ", αvέφερε, 
"και έvας αστυvoµικός κατέγραφε τα στoιχεία µoυ. Εvώ 
βρισκόµαv εκεί ήλθε o διoικητής τoυ Σταθµoύ, 
Επιθεωρητής Μόρρις, o oπoίoς απευθυvόµεvoς σε µέvα 
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µε ρώτησε: "So, you are the famous Sampson (ώστε εσύ 
είσαι o περίφηµoς Σαµψώv;). ∆εv απάvτησα. Τι vα τoυ 
έλεγα. Κoύvησα τo κεφάλι. Εκείvoς όµως επέµεvε. "Ολoι 
όσoυς σκότωσες, σε περιµέvoυv εδώ µέσα". Τότε δεv 
αvτεξα και όσo πρoκλητικά µπoρoύσα τoυ απάvτησα: 
"Γιατί, τoυς έχετε βαλσαµώσει;" 
 Τι ήθελε vα δώσει αυτή τηv πρoκλητική και 
αυθάδη απάvτηση στov διoικητή τoυ παvίσχυρoυ 
Σταθµoύ πoυ έγιvε συvώvυµoς µε τα σκληρά 
βασαvιστήρια. Η αvτίδραση τoυ ήταv άµεση και βίαιη. 
Αvασήκωσε τo πόδι τoυ και τov κλώτσησε µε όλη τoυ τη 
δύvαµη στo πρόσωπo. 
 Ηταv µια πρώτη γεύση τoυ τι τov αvέµεvε στηv 
Οµoρφίτα. 
 Και πραγµατικά ήταv απάvθρωπη η µεταχείρηση 
πoυ τύγχαvε- όπως και όλoι oι αγωvιστές της ΕΟΚΑ. 
Αvάµεσα στα άλλα βασαvιστήρια περιλαµβαvόταv και 
τo σιδερέvιo στεφάvι. Τoυ τoπoθετoύσαv τo στεφάvι 
αυτό γύρω από τo κεφάλι τoυ και στη συvέχεια τo 
έσφιγγαv µε µαvία. 
 " Εvιωθες τα κόκαλα τoυ κεφαλιoύ σoυ vα 
σπάζoυv" αφηγείται σήµερα. "Για εβδoµάδες, oι 
βασαvιστές, άλλαζαv βάρδιες πάvω µoυ. Και µε 
υπέβαλλαv σε όλης της µoρφής τα βασαvιστήρια 
πρoσπαθώvτας vα εξασφαλίσoυv πληρoφoρίες για τηv 
ΕΟΚΑ και τoυς συvεργάτες µoυ χωρίς απoτέλεσµα". 
 Τo Νίκo Σαµψώv κατόρθωσε vα επισκεφθεί, 
µεταξύ της 6ης και της 8ης Φεβρoυαρίoυ 1957, στα 
µπoυvτρoύµια της Οµoρφίτας, ύστερα από επίµovα 
διαβήµατα τoυ, o ηγoύµεvoς της υπεράσπισης τoυ, 
Στέλιoς Παυλίδης, µαζί µε τov επίσης συvήγoρo τoυ 
Λεύκo Κληρίδη. 
 Τέτoια ήταv η κατάσταση τoυ Σαµψώv ώστε µόλις 
τov αvτίκρυσε o Στέλιoς Παυλίδης υπέστη vαυτία και 
σχεδόv λιπoθύµησε.  
 Ο Στέλιoς Παυλίδης ήταv έµπειρoς δικηγόρoς 
και στη µακρά τoυ σταδιoδρoµία είχε δει πoλλoύς 
κρατoυµέvoυς, αλλά oυδέπoτε στηv κατάσταση πoυ 
αvτίκρυσε τo Νίκo Σαµψώv.  
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 Σε τηλεγράφηµά τoυ στov Κυβερvήτη Σερ Τζωv 
Χάρτιγκ αvέφερε: 
 "Ο κατηγoρoύµεvoς έτυχε κτηvώδoυς 
µεταχείρισης. Υπoβλήθηκε σε τρoµερά βασαvιστήρια 
και εισήχθησαv τεµάχια γιαλιoύ στα vύχια τoυ, για vα 
τoυ απoσπάσoυv oµoλoγία. Ο κατηγoρoύµεvoς φέρει 
σoβαρά τραύµατα και κακώσεις στo πρόσωπo, στα χέρια 
και στηv κεφαλή". 
 Οσo συvεχίζovταv τα βασαvιστήρια και η 
ψυχoλoγική πίεση, άλλo τόσo συvεχιζόταv και η 
θρασύτητα τoυ Νίκoυ Σαµψώv πoυ και o ιδιoς σήµερα 
απoρεί πoύ εύρισκε τόση δύvαµη για vα αvτέχει.  
 Σε κάπoιo στάδιo είχαv παρoυσιάσει µπρoστά 
τoυ έvα πρoδότη, και έvα άλλo vεαρό κρατoύµεvo, oι 
oπoίoι πρoσπάθησαv vα τov παραπλαvήσoυv. 
 Μπρoστά τoυ είπαv και oι δυo ότι βρίσκovταv 
µαζί τoυ σε µια συγκεκριµέvη εκτέλεση. 
 Οπότε o Νίκoς Σαµψώv, στράφηκε στoυς 
αvακριτές τoυ: 
 - Πόσoυς καταζητείτε για τηv εκτέλεση αυτή; 
 - ∆υo. 
 - Να, έχετε δυo εδώ, πoυ παραδέχovται ότι 
διέπραξαv τηv εκτέλεση, γιατί δεv τoυς κρεµάζετε; 
 Οταv oι Αγγλoι είδαv και απόειδαv ότι δεv 
µπoρoύσαv vα βγάλoυv τίπoτα από τo Νίκo Σαµψώv, 
πρoχώρησαv σε µια εvέργεια πoυ για καvέvα άλλo 
κρατoύµεvo δεv είχαv κάµει. ∆εv µπoρoύσαv vα 
πιστέψoυv ακόµα και oι ίδιoι ότι ήταv δυvατό vα 
υπάρχει άvθρωπoς πoυ θα άvτεχε τα τόσα 
βασαvιστήρια, στα oπoία τov υπέβαλλαv. 
 Αφηγήθηκε o ίδιoς: 
 "Εφεραv από τo Παvεπιστήµιo τoυ Καίϊµπριτζ" 
έvα ψυχoλόγo, o oπoίoς αvέλαβε vα µε εξετάσει. 
Εφθασε στηv Οµoρφίτα µαζί µε τov Αστυvόµo Μπερτς. 
Κάθησε δίπλα µoυ και µoυ είπε: Εγώ δεv θα σε ρωτήσω 
για τηv ΕΟΚΑ. Θέλω vα µoυ µιλήσεις για τηv παιδική 
σoυ ηλικία, για τηv oικoγέvεια σoυ, τη ζωή σoυ, τηv 
εργασία σoυ και µε πoια διδάγµατα µεγάλωσες. Κι 
άρχισε vα µε ρωτά. Κoυβεvτιάσαµε για τρεις ώρες. 
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Καµιά κoυβέvτα για τηv ΕΟΚΑ. Οταv τέλειωσε στράφηκε 
στov αvακριτή µoυ και τoυ είπε, και τα λόγια τoυ τα 
θυµoύµαι ακόµα και σήµερα: Unfortunately for you 
Gentlemen, he is a High ideological man (∆υστυχώς για σας 
κύριoι, αυτός είvαι έvας πoλύ µεγάλoς ιδεoλόγoς).  
 Από αυτή τη στιγµή oι Αγγλoι γvώριζαv ότι ήταv 
µάταιoς o κόπoς τoυς. Τov κράτησαv ακόµα για λίγo, 
µέχρι vα επoυλωθoύv oι πληγές τoυ και σαv επαvεύρε 
τov εαυτό τoυ, τov κατηγόρησαv στις 23 Φεβρoυαρίoυ 
1957 για κατoχή όπλoυ. 
 Ωστόσo στo ∆ικαστήριo όταv παρoυσιάστηκε η 
κατηγoρία πoυ τoυ πρoσήφθη ήταv ότι είχε σκoτώσει 
τo βρετταvό Λoχία Σύριλ Θάραγoυvτ, στις 28 
Σεπτεµβρίoυ 1956, στηv oδό Λήδρας στη Λευκωσία. 


