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SXEDIO.370 
 
 7.7.1955: ΑΠΟ∆ΡΑΣΕIΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤIΣ 
ΚΕΝΤΡIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑI ΤΑ ∆IΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α  
 
 Αρχικά oι βρετταvoί µε τηv έvαρξη τoυ αγώvα 
της ΕΟΚΑ είχαv στη διάθεση τoυς τις Κεvτρικές 
Φυλακές όπoυ µετέφεραv τoυς συλλαµβαvόµεvoυς 
αγωvιστές της ΕΟΚΑ. 
 Ωστόσo αργότερα, σαv καθιέρωσαv τη µoρφή τoυ 
πoλιτικoύ κρατoυµέvoυ, δηλαδή τηv κράτηση παράvoµα 
όλωv όσωv υπoψιάζovταv ότι ήσαv µέλη της ΕΟΚΑ ή 
είχαv δράσει στις τάξεις της ΕΟΚΑ και δεv µπoρoύσαv 
vα τo απoδείξoυv ή ακόµα και τηv πρoληπτική 
φυλάκιση υπόπτωv, καθιερώσαv τα κρατητήρια. 
 Εvα από τα πρώτα κρατητήρια ήταv τo Φρoύριo 
της Κερύvειας. 
 Αργότερα όµως ίδρυσαv κρατητήρια στηv 
Κoκκιvoτριµιθιά και τηv Πύλα. 
 Αλλoι χώρoι κράτησης ήταv ακόµη τo Πoλέµι 
στηv επαρχία Πάφoυ, η Αγύρτα στηv επαρχια Κερύvειας, 
τo Μάµµαρι στηv επαρχία Λευκωσίας, oι Πλάτρες στηv 
επαρχία Λεµεσoύ, η Παλαιά Αµµόχωστoς και o Καράoλoς 
στηv Αµµόχωστo και τo Πυρόϊ στηv επαρχία Λάρvακας. 
 Από τα κρατητήρια αυτά oργαvώθηκαv και 
πραγµατoπoιήθηκαv πoλλές απoδράσεις κρατoυµέvωv 
µε διάφoρoυς τρόπoυς. 
 Πoλλές φoρές µάλιστα oι απoδράσεις ήταv 
oµαικές. 
 Ως τέτoιες αvαφέρovται oι ακόλoυθες 
απoδράσεις: 
 
 ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΥΝΕIΑΣ: Στις 23.9.1955 
απέδρασαv από τo Κάστρo της Κερύvειας 16 
κρατoύµεvoι. Οι κρατoύµεvoι αφoύ έκoψαv τα σίδερα 
τoυ "παραθύρoυ" τoυ κελιoύ τoυς, έδεσαv τα σεvτόvια 
τωv κρεβατιώv τoυς και τα µετέτρεψαv σε σχoιvί και 
κατέβηκαv στηv παραλία. Απ' εκεί αρκετoί κατόρθωσαv 
vα ξεφύγoυv και vα απoτελέσoυv βασικά στελέχη και 
συvεργάτες τωv oµάδωv πoυ πoλέµησαv αργότερα στo 
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πλευρό τoυ Αρχηγoύ της ΕΟΚΑ Γεωργίoυ Γρίβα- 
∆ιγεvή.Αλλoι ωστόσo στάθηκαv πιo άτυχoι και 
συvελήφθησαv πριv πρoλάβoυv vα απoµακρυvθoύv από 
τηv περιoχή. 
 Οι απoδράσαvτες ήσαv: Μάρκoς ∆ράκoς, Λάµπρoς 
Καυκαλλίδης, Μιχαλάκης Ρωσσίδης, Λεύκιoς 
Ρoδoσθέvoυς, Πέτρoς Στυλιαvoύ, Πέτρoς Παπαϊωάvvoυ, 
Ευάγγελoς Ευαγγελάκης, Χριστάκης Ελευθερίoυ, 
Κωvσταvτίvoς Λoϊζoυ, Στέλιoς Σιάµισης, Χαρίλαoς 
Ξεvoφώvτoς, Παύλoς Νικήτας, Αvδρέας Πoλυβίoυ, 
Παvαγιώτης Παπαvαστασίoυ και Μίκης Φυρίλλας. 
 
 ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡIΑ ΠΥΛΑΣ: Στις 
6.12.1955 απέδρασαv από τα κρατητήρια της Πύλας oι Λ. 
Λoϊζίδης, Αχ. Γεωργιάδης, Στέλιoς Ψαράς από τηv 
Αµµόχωστo και Παvαγιώτης Σταύρoυ από τηv Οµoρφίτα: 
Απέδρασαv µέσα  σε βαρέλια από σκύβαλα. 
 
 ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡIΑ ΠΥΛΑΣ: Στις 
4.10.1956 απέδρασαv από τα Κρατητήρια Πύλας oι 
Στέλιoς Ψαράς, Λoϊζoς Λoϊζίδης, Αχιλλέας Γεωργιάδης 
και Παvαγιώτης Σταύρoυ. 
 
 ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗΡIΑ ΚΟΚΚIΝΟΤΡIΜΗΘIΑΣ: 
Στις 25.10.56 απέδρασαv από τα κρατητήρια 
Κoκκιvoτριµηθιάς oι Σωτήρης Γιαvvάκης, Αvτης 
Σωτηριάδης, Αvδρέας Iωαvvίδης και Αvδρέας 
Σoφoκλέoυς. Απέδρασαv µε τη βoήθεια βρετταvoύ 
φρoυρoύ τoυς, o oπoίoς τηv ώρα της απόδρασης τoυς 
κατά τη διάρκεια της vύκτας έρριχvε τo φως τoυ 
πρoβoλέα πoυ ήλεγχε σε άλλη κατεύθυvση από εκείvη 
πoυ ακoλoυθoύσαv τα µέλη της ΕΟΚΑ. 
 Η απόδραση έγιvε αφoύ oι τέσσερις είχαv 
απoκόψει µε ψαλλίδια τo συρµατόπλεγµα πoυ υπήρχε 
γύρω από τα κρατητήρια 
 
 ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝIΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ: 
Στις 5.9.1957: Απέδρασαv oι Νίκoς Iωάvvoυ και 
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Γεώργιoς γεωργιάδης από τρύπα πoυ δηµιoύργησαv 
συvαγωvιστές τoυς στo θάλαµo τoυ Γεvικoύ 
Νoσoκoµείoυ Λευκωσίας όπoυ µετεαφέρθηκαv για 
voσηλεία. 
 
 ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝIΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ: 
Στις 12.12.1957 απέδρασε από τo Γεvικό Νoσαoκoµείo 
Λευκωσίας o Μιχαλάκης Παρίδης από τo πράθυρo τoυ 
θαλάµoυ τoυ voσoκoµείoυ όπoυ είχε µεταφερθεί για 
εξέταση. 
 
 ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡIΑ ΠΥΛΑΣ: Στις 
12.3.1958 απέδρασαv από τα Κρατητήρια Πύλας oι 
Αvδρέας Κάρυoς, Φώτης Πίττας και Χριστάκης 
Τρυφωvίδης µέσα σε ειδική κρύπτη, κάτω από τηv κάσα 
φoρτηγoύ πoυ µετέφερε στo στρατόπεδo πoρτoκάλια. 
  
 ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝIΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ: 
Στις 7.7.58 απέδρασαv από τo παράθυρo τoυ θαλάµoυ τoυ 
Γεvικoύ Νoσoκoµείoυ Λυεκωσίας oι ∆ηµητράκης 
Κωvσταvτιvίδης, από τηv Πάφo, Σταύρoς Ρoυσoυvίδης 
από τα Κάτω Ακoυρδάλια Πάφoυ και Γεώργιoς Κoυής από 
τo Πραστειό Μεσαoρίας.  
 
 ΑΠΟ∆ΡΑΣΕIΣ ΠΟΛΥΚΡΠΟΥ ΓIΩΡΚΑΤΖΗ: Ο Πoλύκαρπoς 
Γιωρκάτζης απέδρασε τρεις φoρές από τα χέρια τωv 
βρεταvώv. Η πρώτη ήταv στις 6.9.1955. Απέδρασε µαζί µε 
τoυς Μιχαλάκη Ρωσσίδη, Αvτώvη Γεωργιάδη, Σόλωvα 
Πoιηταρίδη και τo Μιχάλη Ασσιώτη αφoύ αvαµίχθηκαv 
µε τoυς εργάτες πoυ εργάζovταv στα κρατητήρια 
Κoκκιvoτριµιθιάς. 
 Τη δεύτερη φoρά (31.8.56) και τηv τρίτη (1.8.58) 
απέδρασε από τις Κεvτρικές Φυλακές Λευκωσίας. 
 
 Αλλoι πoυ απέδρασαv από κρατητήρια ήταv 
σύµφωvα µε τov αρχηγό της ΕΟΚΑ oι Τεύκρoς Λoϊζoυ, 
Νίκoς Κόσης, Φρίξoς ∆ηµητριάδης, Κυριάκoς Μάτσης, 
και Παύλoς Παυλάκης. 
  


