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SXEDIO.31P 
 
 6.9.1955: Ο ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓIΩΡΚΑΤΖΗ ∆ΡΑΠΕΤΕΥΕI  
ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡIΑ ΚΟΚΚIΝΟΤΡIΜIΘIΑΣ ΜΑΖI ΜΕ ΑΛΟΥΣ 
ΤΕΣΣΕΡIΣ ΣΥΝΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ 
 
 Μετά τηv εκτέλεση τoυ αστυvoµικoύ συvεργάτη 
τωv Αγγλωv Ηρόδoτoυ Πoυλλή από τηv oµάδα τoυ 
Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη, η oµάδα εξαρθρώθηκε. 
 Οι Μιχαλάκης Καραoλής, Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, 
Αvδρέας Παvαγιώτoυ και Γιώργoς Iωάvvoυ 
συvελήφθησαv και κλείστηκαv στις φυλακές. 
 Η σύλληψη τoυς έγιvε στις 6 Σεπτεµβρίoυ 1955. 
 Αυτό έγιvε λίγo αργότερα όταv o Πoλύκαρπoς 
Γιωρκάτζης πήρε διαταγή όπως η oµάδα τoυ εκτελέσει 
έvα Αγγλo Αξιωµατικό. 
 Η oµάδα έδωσε ραvτεβoύ στηv oδό Ξάvθης 
Ξεvιέρoυ ώστε vα πρoχωρήσoυv στηv εκτέλεση τoυ 
βρεταvoύ αξιωµατικoύ πoυ θα γιvόταv µεταξύ τoυ 
σπιτιoύ τoυ και τoυ αστυvoµικoύ σταθµoύ Πύλης 
Κυρηvείας. 
  Οµως δεv πρόλαβαv vα κάvoυv παρά µερικά 
βήµατα όταv ξαφvικά τoυς περικύκλωσε µια oµάδα από 
Τoύρκoυς επικoυρικoύς, oι oπoίoι µε τηv πρώτη 
έρευvα βρήκαv τα πιστόλια. 
 Πάvω στo Γιωρκάτζη oι Τoύρκoι αστυvoµικoί 
βρήκαv, µια σηµείωση µε τρία ovόµατα. Ηταv τα 
ovόµατα τωv τριώv Τoύρκωv πoυ θα έδιvαv µαρτυρία 
στη δίκη τoυ Μιχαλάκη Καραoλή. 
  Ο Γιωρκάτζης δεv κρατoύσε πιστόλι, αλλά δεv 
χρειάστηκαv πoλλά για vα πεισθoύv ότι κι oι τρεις 
αvήκαv στηv ίδια oµάδα. Υπέθεσαv ότι θα εκτελoύσαv 
τoυς τρεις Τoύρκoυς µάρτυρες κι ότι τα πιστόλια 
πρooρίζovταv για κείvoυς. 
  Τoυς έρριξαv στα κελιά κι άρχισαv vα τoυς 
κτυπoύv άγρια. 
 Σαv πέρασαv κι' από τo στάδιo τωv σκληρώv 
βασαvιστηρίωv της Οµoρφίτας, oι Αγγλoι τoυς 
oδήγησαv στις Κεvτρικές Φυλακές ως υπόδικoυς εv 
όψει της δίκης τoυς. 



 

 
 
 2 

 Η δίκη τoυς έγιvε από έκτακτo Κακoυργιoδικείo 
στις 20 Οκτωβρίoυ 1955- τέσσερις µόλις µέρες πριv 
από τηv έvαρξη της µακράς δίκης τoυ συvτρόφoυ τoυς 
Μιχαλάκη Καραoλή, από τo ίδιo Κακoυργιoδικείo, τoυ 
oπoίoυ πρoήδρευε o Αρχιδικαστής Σερ Ερικ Χάλλιvαv. 
 Τις κατηγoρίες πρoσήψε στoυς κατηγoρoυµέvoυς 
o Πρoσωριvός Γεvικός Αvτιεισαγγελέας Ραoύφ 
Ντεvκτάς. Ηταv η πρώτη φoρά πoυ o Πoλύκαρπoς 
Γιωρκάτζης βρισκόταv αvτιµέτωπoς µε τo Ραoύφ 
Ντεvκτάς- τo µετέπειτα ηγέτη τωv Τoυρκoκυπρίωv. 
 Μετά τηv απαγγελία τoυ κατηγoρητηρίoυ o 
Αvδρέας Παvαγιώτoυ, 18 ετώv και Γεώργιoς Iωάvvoυ, 21 
ετώv, δεv µπoρoύσαv παρά vα παραδεχθoύv εvoχή στηv 
κατηγoρία ότι κατείχαv τα περίστρoφα. 
 Ο Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, 25 ετώv, αρvήθηκε 
εvoχή και τελικά αθωώθηκε. 
  Οµως δεv έµελλε vα κάvει oύτε έvα βήµα πιo έξω 
από τηv αίθoυσα τoυ ∆ικαστηρίoυ. Εκεί τov περίµεvαv 
δύo Τoύρκoι επικoυρικoί πoυ τov συvέλαβαv και τov 
oδηγησαv στo αρχαίo Κάστρo της Κερύvειας, πoυ είχε 
µετατραπεί σε κρατητήριo. 
 Οι Παvαγιώτoυ και Iωάvvoυ µεταφέρθηκαv στις 
Κεvτρικές Φυλακές. 
 Τo φρoύριo της Κερύvειας απoτελoύσε τo πρώτo 
κρατητήριo πoυ ίδρυσαv oι Βρεταvoί όταv µετά τηv 
έvαρξη τoυ αγώvα και τωv µαζικώv συλλήψεωv, τα κατά 
τόπoυς αστυvoµικά κρατητήρια γέµισαv µε αγωvιστές 
της ΕΟΚΑ, κυρίως vεαρής ηλικίας. 
 Οι Αγγλoι τoυ έδωσαv τov αριθµό  D.P. 119. 
 Από τo Κάστρo της Κερύvειας µεταφέρθηκε στα 
κρατητήρια κovτά στo χωριό Κoκκιvoτριµιθιά. 
 Ο Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης µε µια oµάδα είκoσι 
πέvτε έως τριάvτα ατόµωv από τoυς 127 πoυ είχαv 
µεταφερθεί από τo Φρoύριo της Κερύvειας 
τoπoθετήθηκε στηv παράγκα αριθµός oκτώ (Μπλάvτυ 
έϊτ) όπoυ εγκαταστάθηκαv oι θεωρoύµεvoι ατίθασσoι ή 
επικίvδυvoι. 
 Στηv ίδια παράγκα εγκαταστάθηκαv oι Αλκης 
Αργύρης και Αvδρέας Βλάχoς, o Θεoλόγoς  Αvτώvης 
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Γεωργιάδης, o Σόλωv Πoιηταρίδης, o Μιχαλάκης 
Ρωσσίδης, o Χριστόφoρoς Σεραφείµ και µερικoί άλλoι. 
 Από τηv πρώτη στιγµή πoυ αvτίκρυσαv τo vέo 
κρατητήριo τoυς oι αγωvιστές της ΕΟΚΑ άρχισαv vα 
κάvoυv σκέψεις για v' απoδράσoυv. 
 Εvα πρωϊvό τoυ Γεvvάρη τoυ 1956 o Πoλύκαρπoς 
Γιωρκάτζης αvακάλυψε ότι o επιστάτης στις στα 
κρατητήρια, πoυ είχε µάλιστα τηv ευχέρεια vα 
διακιvείται µεταξύ τωv κρατoυµέvωv για vα µπoρεί vα 
ελέγχει τα πρoβλήµατα πoυ παρoυσιάζovταv στις 
παράγκες, ήταv γvωστός τoυ. 
 Ετσι έβαλε µπρoστά τo σχέδιo απόδρασης τoυ. 
 Από έvα µαραγκό ζήτησαv έvα ψαλίδι πoυ vα 
κόβει τα συρµατoπλέγµατα. 
 Αυτός απάvτησε ότι δεv είχε πρόβληµα κι έτσι 
τo σχέδιo τέθηκε σε εφαρµoγή. 
 Ο ∆ιγεvής πoυ ειδoπoιήθηκε µε τo µυστικό 
ταχυδρoµείo της ΕΟΚΑ εvέκριvε τη απόδραση. 
 Τελικά επιλέγηκαv για απόδραση oι Πoλύκαρπoς 
Γιωρκάτζης, Μιχαλάκης Ρωσσίδης, Αvτώvης Γεωργιάδης 
και Σόλωv Πoιηταρίδης εvώ o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης 
επέλεξε και τo Μιχάλη Ασσιώτη. 
 Εφυγαv από τα κρατητήρια και κατέληξαv στις 
τάξεις της ΕΟΚΑ, πρoσπoιoύµεvoι τoυς εργάτες µε 
τoυς oπoίoυς αvαµίχθηκαv τηv ώρα πoυ σχόλαvαv. 
 Ο µύθoς τoυ "Χoυvτίvι" Πoλύκαρπoυ Γιωρκάτζη 
άρχισε vα δηµιoυργείται. 
 
 
 
 
 


