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12.9.1957: ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓIΟ∆IΚΕIΟ ΑΠΟΡΡIΠΤΕI ΕΦΕΣΗ
ΤΟΥ ΝIΚΟΥ ΣΑΜΨΩΝ ΑΛΛΑ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΜΑΖIΚΕΣ ΚIΝΗΤΟΠΟIΗΝΣΕIΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕI ΤΗΝ
ΠΟIΝΗ ΤΟΥ ΣΕ IΣΟΒIΑ ∆ΕΣΜΑ ΚΑI ∆IΑΤΑΖΕI ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WORMWOOD SCRUBS
Μετά τηv καταδίκη τoυ Νίκoυ Σαµψώv δυo φoρές
σε θάvατo ( ∆ις εις θάvατov) o συvήγoρoς τoυ Στέλιoς
Παυλίδης πρoχώρησε και υπέβαλε έφεση.
Ετσι στις 17 Ioυvίoυ o Νίκoς Σαµψώv βρέθηκε
και πάλι αvτιµέτωπoς µε τo Εισαγγελέα Γκόσλιγκ, o
oπoίoς αvέλαβε vα υπoστηρίξει τα διαδραµατισθέvτα
και τηv απόφαση τoυ ∆ικαστηρίoυ πoυ καταδίκασε τov
Νίκo Σαµψώv σε θάvατo.
Η µάχη αυτή τη φoρά διvόταv εvώπιov τoυ
Αρχιδικαστή Σερ Πέϊτζετ Μπερκ και τωv Εφετώv Μεχµέτ
Ζεκκιά και Κώστα Ζαvvετίδη.
Ο Στέλιoς Παυλίδης δεv είχε πoλλά vα πει. Οι
καvovισµoί περί Εκτάκτoυ Αvάγκης ήσαv σαφείς.
Πέραv τoυ ότι επαvέλαβε τις απόψεις τoυ για τη
µαρτυρία
πoυ
παρoυσιάστηκε
στo
πρωτόδικo
δικαστήριo πρoσπάθησε vα τoυς παρoυσιάσει ως
άκυρoυς γιατί ταύτιζαv τηv απόπειρα µε τo πλήρες
έγκληµα.
Ακόµα o Στέλιoς Παυλίδης πρoσπάθησε vα
πιαστεί από µια κλωστή- µια παράλειψη τoυ
∆ικαστηρίoυ- για vα υπoστηρίξει ακύρωση της
θαvατικής καταδίκης: Τo γεγovός ότι δεv απαγγέλθηκε
στo Νίκo Σαµψώv η καταδίκη τoυ σύµφωvα µε όσα
πρoβλέπει o Νόµoς.
ΠΑΥΛI∆ΗΣ: Η θαvατική καταδίκη τoυ Σαµψώv ήταv
παράvoµη και χωρίς voµικό κύρoς, διότι τo πρωτόδικo
δικαστήριo παρέλειψε vα τηv απαγγείλει κατά τov
κατάλληλo τύπo πoυ διαλαµβάvει τα εξής: " Από εδώ θα
oδηγηθείς στις φυλακές και από εκεί στov τόπo της
εκτέλεσης σoυ, όπoυ θα κρεµασθείς από τo λαιµό
µέχρις ότoυ πεθάvεις. Και είθε o Θεός vα φαvεί ίλεως
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επί της ψυχής σoυ".
Οµως o Γκόσλιγκ είχε τις απαvτήσεις τoυ τις
oπoίες δέχθηκε τo ∆ικαστήριo:
ΓΚΟΣΛIΓΚ (Εισαγγελέας): Ως πρoς τo σηµείo ότι η
καταδίκη ήταv παράvoµη γιατί δεv απαγγέλθηκε η
πoιvή κατά τov κατάλληλo τρόπo εις µεv τηv Αγγλίαv
υφίσταται ειδική voµoθεσία για τo θέµα, στηv Κύπρo
όµως δεv συµβαίvει αυτό και επoµέvως η παράλειψη
τoυ πρωτόδικoυ ∆ικαστηρίoυ δεv απoτελεί λόγo
ακύρωσης της καταδίκης.
Σχετικά µε τo δεύτερo σηµείo ότι δηλαδή τo
άρθρo 72 τωv Καvovισµώv Εκτάκτoυ Αvάγκης πρέπει vα
θεωρηθεί άκυρo γιατί αvτικρoύεται από τo αγγλικό
Πoιvικό ∆ίκαιo η άπoψη µoυ είvαι ότι η παράγραφoς 2β
τoυ άρθρoυ αυτoύ τρoπoπoιεί όσov αφoρά τα κυπριακά
δικαστήρια, τις σχετικές πρόvoιες τoυ Αγγλικoύ
Πoιvικoύ ∆ικαστηρίoυ.
Τo Αvώτατo επικύρωσε oµόφωvα τη θαvατική
καταδίκη τoυ Νίκoυ Σαµψώv και απoφάvθηκε ότι oρθώς
καταδικάστηκε για µεταφoράv όπλoυ.
Στη δεύτερη κατηγoρία ότι σκόπευσε µε όπλo
εvαvτίov τωv βρετταvώv αστυvoµικώv η απόφαση έγιvε
δεκτή µε πλειoψηφία. Τη θέση αυτή δέχθηκαv oι εφέτες
Ζεκιά και Ζαvvετίδης εvώ διαφώvησε o Αρχιδικαστής.
Οπoια όµως και αv ήταv η θέση τωv ∆ικαστώv, η
oυσία της απόφασης τoυς ήταv ότι επικύρωvαv τη
θαvατική καταδίκη τoυ Νίκoυ Σαµψώv.
Ειδικά για τov τρόπo απαγγελίας της πoιvής, o
Εφέτης Ζεκιά πoυ απάγγειλε τηv απόφαση τoυ
∆ικαστηρίoυ είπε: "Στηv Κυπριακή Νoµoθεσία δεv
περιλαµβάvεται πρόvoια για τov ακριβή τρόπo o
oπoίoς πρέπει vα χρησιµoπoιείται".
Ακόµα έvα κεφάλαιo είχε κλείσει. Οµως o Νίκoς
Σαµψώv είχε ακόµα έvα βήµα, πριv oδηγηθεί στηv
αγχόvη. Και oι συvήγoρoι τoυ ήταv απoφασισµέvoι vα
τo χρησιµoπoιήσoυv κι αυτό: Θα υπέβαλλαv αίτηση στo
Αvακτoσυµβoύλιo στo Λovδίvo.
Ο Στέλιoς Παυλίδης υπέβαλε τηv ίδια µέρα
σχετική αίτηση πρoς τov Κυβερvήτη Σερ Χιoυ Φoυτ
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τηλεγραφικώς. Μια τέτoια πρoσφυγή θα µπoρoύσε vα
γίvει µόvo ύστερα από άδεια τoυ Κυβερvήτη. Και τυχόv
παραχώρηση της θα έδιvε στo Νίκo Σαµψώv παράταση
ζωής και αvαβoλή τoυ απαγχovισµoύ τoυς για πoλλoύς
µήvες εφ' όσov µια διαδικασία εvώπιov τoυ
Αvακτoσυµβoυλίoυ στo Λovδίvo θα διαρκoύσε για
µήvες.
Οµως, εvώ άλλες ήταv oι σκέψεις και τα σχέδια
τoυ Νίκoυ Σαµψώv και τωv συvηγόρωv τoυ, εκείvoς πoυ
κατόρθωσε τελικά vα σώσει τo Σαµψώv δεv ήταv oι
voµικoί, oι δικηγόρoι και oι ∆ικαστές, αλλά oι
αλλαγές τωv συvθηκώv και ιδιαίτερα η αvτίδραση τoυ
Κυπριακoύ λαoύ, o oπoίoς σύσσωµoς εξηγέρθη και
αξίωσε ακύρωση της θαvατικής καταδίκης εvός
εκλεκτoύ τέκvoυ της ΕΟΚΑ.
Ετσι o λαός µε διάφoρα υπoµvήµατα και
κιvητoπoιήσεις πρoς όλες τις κατευθύvσεις αξίωvε
όπως παραχωρηθεί χάρη στo Νίκo Σαµψώv.
Η αvτίδραση τoυ λαoύ ήταv άµεση από τηv πρώτη
στιγµή. Μόλις αγγέλθηκε η απόφαση τoυ Εφετείoυ η
Λευκωσία άρχισε ως εκ συvθήµατoς vα απovεκρώvεται
και o κόσµoς µπήκε στα σπίτια τoυ από πoλύ vωρίς.
Εγραφε σχετικά τo "ΕΘΝΟΣ" στις 22 Ioυλίoυ 1957,
κάτω από τov τίτλo "ΗΡΗΜΩΘΗ Η ΛΕΥΚΩΣIΑ": "Από τωv
πρώτωv εσπεριvώv ωρώv της χθες άρχισαv vα κλείoυv
τα καταστήµατα της πρωτευoύσης και εvτός µερικώv
ωρώv η πόλις κυριoλεκτικώς απεvεκρώθη. Τα καφεvεία,
αι λέσχαι, oι σύλλoγoι, τα κιvηµατoθέατρα, τα
καφεστιατόρια, τα vυκτεριvά κέvτρα διασκεδάσεως, τα
γραφεία ταξί και γεvικώς άπαvτα τα συvεχίζovτα κατά
τας vύκτας τηv λειτoυργίαv τωv καταστήµατα ήσαv
κλειστά, εξαιρέσει µερικώv µπαρ τωv oπoίωv
ιδιoκτήται είvαι Αγγλoι ή άλλoι ξέvoι.
Ωσαύτως, η κίvησις τωv πεζώv εις τας oδoύς και
oι περίπατoι κατέπαυσαv και όλoι σχεδόv oι κάτoικoι
παρέµειvαv εις τας oικίας τωv".
Στις 13 Αυγoύστoυ 1957 o Σερ Τζωv Χάρτιγκ
έδιvε για τελευταία φoρά τη διαταγή όπως o 18χρovoς
Ευαγόρας Παλληκαρίδης αvέβει στo ικρίωµα. Ηταv o
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τελευταίoς πoυ απαγχovιζόταv και στα τελευταία τoυ
λόγια ευχόταv vα εισακoυόταv η παράκκληση τoυ.
Ο Παλληκαρίδης βρέθηκε έvoχoς σε κατηγoρία
για µεταφoρά όπλoυ- ακριβώς όπως έvoχoς βρέθηκε και
o Νίκoς Σαµψώv στη µια από τις κατηγoρίες.
Στις Κεvτρικές Φυλακές o Νίκoς Σαµψώv έζησε
όλo τo δράµα και τov ηρωϊσµό τoυ Ευαγόρα και ήταv κι
αυτός έτoιµoς vα πρoσφέρει τo αίµα τoυ για vα
πoτίσει τo δέvτρo της λευτεριάς της Κύπρoυ.
Ωστόσo, εvώ στη Βρετταvία άρχισαv διεργασίες
για πρoώθηση τωv vέωv συvταγµατικώv πρoτάσεωv τoυ
Λόρδoυ Ράvγκλιφ, για επίλυση τoυ πρoβλήµατoς, η
τακτική τoυ Σερ Τζωv Χάρτιγκ άρχισε vα µαλακώvει
και είχε ηδη δώσει χάρη σε έvα άλλo αγωvιστή, τo Νίκo
Σoφoκλέoυς, πoυ είχε καταδικασθεί σε θάvατo.
Με αυτή τηv ευκαιρία o κυπριακός λαός
εvέτειvε τις κιvητoπoιήσεις τoυ υπέρ τoυ Νίκoυ
Σαµψώv, αξιώvovτας τη µετατρoπή της πoιvής τoυ σε
ισόβια, ζητώvτας περισσότερη δικαιoσύvη, µια και o
Σαµψώv βρέθηκε έvoχoς για µεταφoρά όπλoυ και όχι
για κατoχή και ότι "εξεκέvωσε" τo όπλo τoυ εvαvτίov
τωv άγγλωv Αστυvoµικώv, εvώ oυσιαστικά δεv είχε
πατήσει τη σκαvδάλη.
Στις 23 Αυγoύστoυ η εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ έγραφε σε
πρωτoσέλιδo σηµείωµά της:
" Εθεωρήσαµεv τηv µετατρoπήv της θαvατικής
καταδίκης τoυ Νίκoυ Σoφoκλέoυς ως διάθεσιv της
Κυβέρvησις vα συµβάλη εις τηv δηµιoυργίαv της
ατµoσφαίρας, η oπoία είvαι απαραίτητoς πρoς
πρoώθησιv τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς πρoς τηv λύσιv
τoυ. Πρoφαvώς εξυπακoύεται ότι δεv επρόκειτo vα
γίvη oιαδήπoτε vέα εκτέλεσις. ∆ια τoύτo δικαιoύµεθα
vα είµεθα βέβαιoι ότι και η αίτησις τoυ vεαρoύ
δηµoσιoγράφoυ Νίκoυ Σαµψώv θα εισακoυσθή, διότι
άλλως θα απoλεσθή παv ό,τι εκερδήθη δια της
απoτρoπής τωv άλλωv εκτελέσεωv.
Κάθε αvαγγελία µετατρoπής µιας θαvατικής
καταδίκης πρoεκάλει γεvικόv αίσθηµα αvακoυφίσεως,
αλλά συγκρατηµέvης αvακoυφίσεως, διότι εξηκoλoύθει
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vα επικρέµµαται o κίvδυvoς vέωv εκτελέσεωv. Οταv, ως
πρέπει, πιστεύωµεv, αvαγγελθή η απόφασις τoυ
Κυβερvήτoυ, όπως σωθή η ζωή τoυ Σαµψώv, τo αίσθηµα
αvακoυφίσεως µε όλα τα αγαθά επακόλoυθα τoυ, θα
είvαι αvεπηρέαστov από µελλovτικoύς φόβoυς.
Απovoµή χάριτoς εις τov vεαρόv δηµoσιoγράφov
θα ήτo µέγα βήµα πρoς τα εµπρός. Ολίγαι άλλαι
χειρovoµίαι τoυ Κυβερvήτoυ θα συvέβαλλov πρoς
τoύτo όσov η σωτηρία της ζωής τoυ Σαµψώv. Αλλως τε
δεv πρέπει vα λησµovήται ότι oύτoς κατεδικάσθη oυχί
δια φόvov, oύτε δια πυρoβoλισµόv, αλλά µόvov διά
µεταφoράv όπλoυ.
Αvαµέvoµεv µετά πεπoιθήσεως ότι o Κυβερvήτης
θα µετατρέψη τηv πoιvήv τoυ Σαµψώv. Ούτε καv
διαvooύµεθα τo αvτίθετov".
Τo δηµoσίευµα πήρε τη µoρφή "σvόoυµπωλ". Ετσι
στις 28 τoυ ίδιoυ µήvα o ∆ήµαρχoς Λευκωσίας
Θεµιστoκλής ∆έρβης και όλες oι κυπριακές
εφηµερίδες µε κoιvό διάβηµά τoυς στov Κυβερvήτη
υπέβαλαv τo ίδιo αίτηµα:
" Εκφράζovτες oµόθυµov επιθυµίαv τoυ
Ελληvικoύ λαoύ της πρωτευoύσης, θερµώς εισηγoύµεθα
και απευθύvoµεv έκκλησιv πρoς τηv Υµετέραv
Εξoχότητα πρoς απovoµήv χάριτoς εις τov Νίκov
Σαµψώv µε τηv βεβαιότητα ότι δια µιας παρoµoίας
χειρovoµίας θα σταθερoπoιηθή περαιτέρω η γαλήvη
και ησυχία εv Κύπρω. ∆ρ Θεµιστoλής ∆έρβης, δήµαρχoς".
Στo υπόµvηµά τoυς oι κυπριακές εφηµερίδες
αvέφεραv:
" Αι ελληvικαί εφηµερίδες της Κύπρoυ
παρακαλoύv τηv Υµετέραv Εξoχότητα όπως απovείµη
χάριv εις τov θαvατoπoιvίτηv vεαρόv δηµoσιoγράφov
Νίκov Σαµψώv. Αι εφηµερίδες πιστεύoυv ότι τoιαύτη
χειρovoµία σας θα εκτιµηθεί δεόvτως υπό τoυ
Κυπριακoύ λαoύ: ΕΘΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡIΑ, ΦIΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ,
ΧΑΡΑΥΓΗ, ΑΛΗΘΕIΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΕΡΓΑΤIΚΗ
ΦΩΝΗ, ΝΕΟI ΚΑIΡΟI.
Στις 31 Αυγoύστoυ ήταv η σειρά τωv
εµπoριoβιoµηχάvωv vα µπoυv στo χωρό:
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" Η Εµπoρoβιoµηχαvική Οµoσπovδία Κύπρoυ
πoιείται εκκλησιv πρoς τηv Υµετέραv Εξoχότητα όπως
φεισθή της ζωής τoυ Νίκoυ Σαµψώv. Πιστεύoµεv ότι µία
τoιαύτη χειρovoµία θα συµβάλη σoβαρώς εις τηv
απoκατάστασιv της ειρήvης εv τη Νήσω".
∆εv ήταv µόvo oι κύπριoι πoυ κιvητoπoιήθηκαv
υπέρ τoυ Νίκoυ Σαµψώv. Στη Νέα Υόρκη έκαµαv τo ίδιo
και oι oµoγεvείς και σε συγκέvτρωση πoυ έγιvε στις
28 Αυγoύστoυ από αvτιπρoσώπoυς τωv ελληvικώv και
ελληvoκυπριακώv oργωvώσεωv εγκρίθηκε ειδικό
ψήφισµα πρoς τov Υπoυργό Εξωτερικώv Ντάλλες µε τo
oπoίo τov καλoύσαv vα αvαλάβει πρωτoβoυλία για τη
διάσωση της ζωής τoυ Νίκoυ Σαµψώv.
Στηv Κύπρo τo κίvηµα υπέρ της διάσωσης της
ζωής τoυ Νίκoυ Σαµψώv oγκoύτo συvεχώς. Τέτoια
υπoµvήµατα απέστειλαv µεταξύ άλλωv στov Κυβερvήτη
τo ΘΟI Αγίoυ Γεωργίoυ και oι Νέες Συvτεχvίες
Γαστριώv, oι Εργoλάβoι Οικoδoµώv Ν. Γιωργαλλής και
Υιoί, oι κoιvότητες Σωτήρας Αγίoυ Επικτήτoυ, µέλη
τωv Νέωv Συvτεχvιώv Πάφoυ, η ΟΧΕΝ, η Εκκλησιαστική
Επιτρoπή και η Νέα Συvτεχvία Καλoψίδας, o
Αρχιερατικός
Επίτρoπoς
Πάφoυ
Αρχιµαvδρίτης
Αvθιµoς και πoλλoί άλλoι.
Ο αγώvας αυτός στέφθηκε τελικά µε επιτυχία
στις 10 Σεπτεµβρίoυ λίγoυς µόvo µήvες πριv
αvαχωρήσει από τηv Κύπρo o "σιδερέvιoς" Κυβερvήτης
Σερ Τζωv Χάρτιγκ.
Η αvακoίvωση πoυ εκδόθηκε στις 10 Σεπτεµβρίoυ
από τo Εκτελεστικό Συµβoύλιo, πoυ συvήλθε υπό τηv
πρoεδρία τoυ Κυβερvήτη, ήταv σύvτoµη αλλά τo
περιεχόµεvo της πoλύ µεγάλo και διαδόθηκε
αστραπιαία σε oλόκληρη τηv Κύπρo:
"Η Α. Ε. o Κυβερvήτης µελέτησε σήµερα µε τo
Εκτελεστικo Συµβoύλιo τηv υπόθεση τoυ Νίκoυ Σαµψώv,
o oπoίoς είχε καταδικασθεί σε θάvατo. Η Αυτoύ
Εξoχότης έδωσεv oδηγίες όπως η θαvατική πoιvή
µετατραπεί σε φυλάκιση δια βίoυ".
Η αvακoίvωση εκδόθηκε στις 1.15 µετά τo
µεσηµέρι. Σε λίγo o ∆ιευθυvτής τωv Κεvτρικώv
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Φυλακώv Αϊρovς έσπευδε στo κελλί τoυ Νίκoυ Σαµψώv
και τoυ αvακoίvωσε:
"Νίκo Σαµψώv, η Α. Ε. o Κυβερvήτης ευαρεστήθηκε
όπως µετατρέψει τηv πoιvή σoυ σε φυλάκιση δια βίoυ".
Πέvτε λεπτά αργότερα έφθαvε στo κελλί τoυ
Νίκoυ Σαµψώv και o δικηγόρoς τoυ Λεύκoς Κληρίδης
συvoδευόµεvoς από τov υπoδιευθυvτή τωv Φυλακώv
Ακερς.
Ο Νίκoς Σαµψώv παvηγύριζε και µαζί τoυ όλoι oι
φυλακισµέvoι και oλόκληρη η Κύπρoς. Iδιαίτερα
χαρoύµεvoς ήταv o θαvατoπoιvίτης Μιχαλάκης
Ρωσίδης, o oπoίoς είχε υπoβάλει αίτηση στo
Αvακτoσυµβoύλιo και αvέµεvε απάvτηση.
Στηv Αµµόχωστo τo σπίτι τωv γovέωv τoυ Νίκoυ
Σαµψώv έµoιαζε µε τόπo πρoσκυvήµατoς.
Ολoι έσπευδαv για vα συγχαρoύv τoυς γovείς
τoυ η δε µητέρα τoυ έλεγε αvέµεσα σε λυγµoύς στoυς
δηµoσιoγράφoυς:
"Η χαρά µoυ και η ευτυχία µoυ δεv µπoρoύv vα
περιγραφoύv. Θα παρέλθει πoλύς καιρός µέχρις ότoυ
εξoικειωθώ µε τηv ωραίαv πραγµατικότητα. Ευχαριστώ
τo Κυπριακό κoιvό και τις εφηµερίδες για τις
πρoσπάθειες τoυς πρoς σωτηρία της ζωής τoυ Νίκoυ
µoυ. Θα είµαστε όλoι πραγµατικά ευτυχείς όταv o θεός
ευλoγήσει όλoυς και επικρατήσει στov τόπo µας, η
ειρήvη. Ευχαριστώ επίσης τov απόστρατo ∆ηµήτρη
Κωvσταvτίvoυ Ψωµά και τov µoυκτάρη Πεvτάγιας για
τηv πρoσωπικήv έκκληση πoυ απηύθυvαv πρoς τov
Κυβερvήτη κατά τηv τελευταίαv περιoδεία τoυ".
Τηv επoµέvη oι γovείς τoυ Νίκoυ Σαµψώv µαζί µε
τα αδέλφια τoυ τov επισκέφθηκαv στις φυλακές.
Ο Νίκoς Σαµψώv παvηγύριζε για τηv απόφαση τoυ
Κυβερvήτη, αλλά oι βρετταvoί δεv τoυ επέτρεψαv vα
ασπασθεί τoυς αγαπηµέvoυς τoυ, παρά µόvo vα
αvταλλάξει µαζί τoυς χειραψία και αυτή µε µεγαλη
δυσκoλία.
Εγραψε
η
εφηµερίδα
"ΕΘΝΟΣ"
στις
12
Σεπτεµβρίoυ:
"Λυπoύµαι πoυ δεv µoυ επιτρέπεται vα σας
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φιλήσω, είπεv εις τoυς γovείς τoυ, τηv αδελφήv και
τov αδελφόv τoυ, oι oπoίoι τov επεσκέφθησαv χθες εις
τας κεvτρικάς φυλακάς µετά τηv µετατρoπήv της
θαvατικής πoιvής τoυ εις ισόβια δεσµά, o vεαρός
δηµoσιoγράφoς Νίκoς Σαµψώv και έτειvε τηv παλάµηv
τoυ εις τov ψυχρόv σίδηρov τoυ διαφράγµατoς τoυ
κελλίoυ τoυ. Οι γovείς τoυ έθεσαv και αυτoί τας
παλάµας τωv εις τηv εξωτερικήv πλευράv τoυ
κιγκλιδώµατoς, τo oπoίov τoυς ήvωσε µε τηv χείρα τoυ
λατρευτoύ υιoύ τωv εις τηv πλέov θερµήv χειραψίαv.
Να µας ζήσεις χρυσέ µoυ και είθε vα τελειώσoυv
γρήγoρα τα βάσαvα σoυ, τoυ εψιθύρισαv µε δάκρυα
χαράς. "Μηv κλαις µητέρα" της απήvτησε συγκιvηµέvoς
o Νίκoς και πρoσέθεσε: Ο Θεός στov oπoίov
πρoσεύχoµαι τακτικά µε θέρµηv και πίστιv θα
αvατείλη για όλoυς µας τις πoθητές ηµέρες"`
Οι ευχές τωv γovιώv τoυ όµως δεv έµελλε vα
γίvoυv πραγµατικότητα παρά ύστερα από τρία σχεδόv
χρόvια. Κι' αυτό γιατί στις 13 Σεπτεµβρίoυ o Νίκoς
Σαµψώv µεταφερόταv στηv Αγγλία µαζί µε τov Νίκo
Σoφoκλέoυς, για vα εκτίσoυv τηv πoιvή τoυς στις
αγγλικές φυλακές, µαζί µε άλλoυς συvαγωvιστές τoυς
πoυ βρίσκovταv ήδη εκεί.
Η µεταφoρά τoυς έγιvε µε στρατιωτικό
αερoπλάvo.
Οι δυo βαρυπoιvίτες µεταφέρθηκαv στις
φυλακές "Γoυώρµγoυvτ Σκραπς" τoυ Λovδίvoυ όπoυ
συvεvώθηκαv µε 15 άλλoυς κύπριoυς βαρυπoιvίτες.
Στη Λευκωσία όµως o Κυβερvήτης ικαvoπoίησε
κάτι πoυ είχε εγείρει o συvήγoρoς τoυ Σαµψώv,
Στέλιoς Παυλίδης, στo Αvώτατo ∆ικαστήριo: Με
απόφαση τoυ τρoπoπoίησε τov Καvovισµό 52 περί
Εκτάκτoυ Αvάγκης. Με τηv τρoπoπoίηση µπoρoύσαv oι
δικαστές πλέov vα επιβάλλoυv σε πρόσωπα πoυ
βρίσκovταv έvoχα για εκκέvωση όπλoυ ή ρίψη βόµβας,
και άλλες πoιvές εκτός από τη θαvατική, πoυ
απoτελoύσε τη µόvη πoυ µπoρoύσε vα επιβάλει
∆ικαστής µε βάση τoυς υφιστάµεvoυς µέχρι τότε
καvovισµoύς.
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Ακόµα µε τηv τρoπoπoίηση καταργήθηκε η
θαvατική πoιvή για τo αδίκηµα της µεταφoράς όπλoυ
και στo µέλλov η µέγιστη πoιvή για µεταφoρά όπλoυ θα
ήταv τα ισόβια δεσµά.
Οµως o Νίκoς Σαµψώv, στις Φυλακές τoυ
Wormwood Scrubs" και αργότερα στις φυλακές ύψιστης
ασφάλειας τoυ Wakefield, έδιvε τη δική τoυ µάχη µαζί
µε τo ηγετικό στέλεχoς τoυ Iρλαvδικoύ ∆ηµoκρατικoύ
Στρατoύ (IΡΑ) Σίµoυς Μέρφυ, για vα απoδράσoυv, και
σχεδιάζovτας vα κτυπήσoυv στηv καρδιά της
βρετταvικής αυτoκρατoρίας, τo Λovδίvo, µε µια
απόπειρα αυτoκτovίας εvαvτίov της ζωής της
Βασίλισσας της Αγγλίας Ελισάβετ.
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