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1. Το Χρονικό της Δίκης: Δίκη “Express”

Ο φόνος του αστυνομικού Πουλλή του “special branch” διε-
πράχθη στην οδό Λήδρας, Λευκωσία, στις 28.8.19551. 

O Μιχαλάκης Καραολής, και όπως είχε αλλάξει το όνο-
μά του Μιχαλάκης Καραολίδης2, συνελήφθη στις 3.9.1955. 
Λίγες μέρες μετά διεξήχθη προανάκριση3 και η δίκη στο ει-
δικό κακουργιοδικείο και η καταδικαστική απόφαση εξεδό-
θη την 28η Οκτωβρίου, 1955. Η δίκη διήρκεσε 5 μέρες, πρωί, 
απόγευμα από τις 24.10.1955 μέχρι τις 28.10.1955. Στο τέ-
λος της δίκης την πέμπτη μέρα το απόγευμα εξεδόθη η από-
φαση4. Η απόφαση εφεσιβλήθη. Στις 12.11.1955 εξεδόθη η 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Εφετείου) μετά από α-
κροαματική διαδικασία. Η απόφαση του Ανακτοβουλίου εξε-
δόθη στις 13.4.1956. Αν ληφθεί υπόψη ότι η υπόθεση «πο-
λεμήθηκε» σε όλα τα στάδιά της, τόσο στο Κακουργιοδικείο 
όσο και στο Εφετείο και στο Ανακτοβούλιο, η τελική εκδίκα-
σή της και εκτέλεση της θανατικής ποινής στις 10.5.1956, 
δηλαδή μέσα σε οκτώ μήνες και κάτι, μπορεί να πάρει το 
«Γκίνες» της πιο ταχείας εκδίκασης υπόθεσης φόνου και 
εκτέλεσης του καταδικασθέντος, τουλάχιστον στα χρονικά 
της Δικαιοσύνης διεθνώς. Έκδηλα υπήρξε μία σπουδή στο να 
εκδικασθεί η υπόθεση, να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος 
και να απαγχονισθεί μέσα σε 8½ μήνες. Το αποικιακό καθε-

1.  Πεθαίνοντας για την Ελευθερία. Τόμος Ι, Μιχαλάκης Καραολής, Β 
Έκδοση 1999, Εκδόσεις Χρ. Ανδρέου.

2. Ibid σελ. 26, 53.

3. 12.9.1955 Ibid σελ. 109.

4. Ibid σελ. 155-339.

στώς ήθελε να τρομοκρατήσει με τον πρώτο απαγχονισμό 
και να πιέσει για συμβιβασμό του Κυπριακού.

Σε επιστολή του ημερομηνίας 19 Μάϊου 19565, ο εκ των συ-
νηγόρων της Υπεράσπισης Στέλιος Παυλίδης QC είχε διαμαρ-
τυρηθεί για τα στενά χρονικά πλαίσια με τα οποία βρέθηκε 
αντιμέτωπη η Υπεράσπιση μιας δύσκολης υπόθεσης, όπως 
και για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την κακο-
μεταχείριση της οποίας έτυχε από τους αποικιοκράτες ο ίδιος 
σε επίσκεψή του στις Κεντρικές Φυλακές.

2. Τα γεγονότα όπως καταχωρούνται 
στην απόφαση

Τα γεγονότα όπως περιγράφονται στην απόφαση του 
Αρχιδικαστή Hallinan C.J. στις αποφάσεις του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στον Τόμο XXI, σελίδα 5 και έπειτα, έχουν ως 
εξής:

Γύρω στις 12:20 με 12:25 το πρωί της 28ης Αυγούστου, ο 
αστυνομικός Πουλλής περικυκλώθηκε από τρία άτομα, ο 
ένας εκ των οποίων τον πυροβόλησε τρεις φορές με περί-
στροφο (ρεβόλβερ) με σφαίρες διαμέτρου .38 χιλιοστών. 
Κατά το χρόνο της επίθεσης βρισκόταν στην είσοδο του γυ-
ναικοπάζαρου πλησίον της οδού Λήδρας που οδηγούσε στο 
χώρο εκδηλώσεων γνωστό σαν «Αλάμπρα Χωλ». Ο Πουλλής 
κατέρρευσε έξω από το κατάστημα του Μιχαηλίδη, και ήταν 
εμφανές ότι οι πυροβολισμοί ήταν από πολύ κοντινή από-

5.  Ibid sel. 17-18. Στο Κρατικό Αρχείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
εντοπίζονται όλα τα σχετικά έγγραφα στην Αγγλική.
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σταση γιατί παρέμεινε στο υποκάμισο του δολοφονηθέντος 
χρώμα από πυρίτιδα. Το επεισόδιο συνέβη έπειτα από εκ-
δήλωση των Παλαιών Συντεχνιών στον χώρο εκδηλώσεων 
«Αλάμπρα». Σύμφωνα με την απόφαση, ένας εκ των επιτιθέ-
μενων με περίστροφο ανέβη σε ένα ποδήλατο, προχώρησε 
στην οδό Λήδρας στη συμβολή της με τη λεωφόρο Κύκκου, 
όπου ένας από τους μάρτυρες κατηγορίας, ο Χριστόδουλος 
Μιχαήλ, ο οποίος είχε παρευρεθεί στη συνάντηση στην 
«Αλάμπρα», συγκρούστηκε σκόπιμα με τον δολοφόνο που 
είχε το πιστόλι, έξω από την Τράπεζα Αθηνών. Το ποδήλα-
το αυτό διαπιστώθηκε ότι είχε πωληθεί στον κατηγορούμενο 
Μιχάλη Καραολίδη, όταν ήταν μαθητής στην Αγγλική Σχολή. 

Στις 3 Σεπτεμβρίου, σε οδόφραγμα στο Τζιάος και πριν από 
αυτό ο κατηγορούμενος θεάθηκε να περπατά σε χωρά-
φι πλησίον του αστυνομικού σταθμού και δεν ανταποκρίθη-
κε σε κάλεσμα της Αστυνομίας όταν τον φώναξε, οπότε τον 
συνόδευσαν στον αστυνομικό σταθμό όπου έδωσε ψευδές 
όνομα, ψευδή διεύθυνση, ψευδή εργασία και ψευδές όνο-
μα του οδηγού στο αυτοκίνητο του οποίου επέβαινε πριν κα-
τεβεί για να βρεθεί στο χωράφι. Στην κατοχή του βρέθηκε 
σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στη δίκη στα Ελληνικά, το 
οποίο απευθυνόταν σε κάποιον Ζήδρο και στο οποίο αναφέ-
ρετο «σου στέλλω τον φέροντα το παρόν και κοίταξέ τον κα-
λά. Είναι καλό παιδί και καλός πατριώτης μέχρις αυτοθυσίας 
και μπορείς να του έχεις εμπιστοσύνη. Δεν πρέπει να μάθει 
κανείς τη ταυτότητά του». Tο σημείωμα υπογραφόταν από 
κάποιον «Αβέρωφ». Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι αυτό το 
σημείωμα του δόθηκε για να το μεταφέρει σε κάποιο φίλο. 
Το όχημα το οποίο μετέφερε τον κατηγορούμενο επέστρεψε 
στο οδόφραγμα και διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του ήταν ο 
Χριστούδης, υπάλληλος της Αρχιεπισκοπής. Σε κάποια φά-
ση ο οδηγός του οχήματος ζήτησε άδεια να φέρει τα κλειδιά 
του αυτοκινήτου του, αλλά ξεκίνησε το αυτοκίνητο και έκτο-
τε δεν ξαναειδώθηκε. Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στην 
Αμμόχωστο, στη συνέχεια στη Λευκωσία, όπου τήρησε σιγή. 
Δεν προβλήθηκε οποιοδήποτε άλλοθι, όπως έγινε μεταγενέ-
στερα στη δίκη.

3. Η ανάλυση της μαρτυρίας και η απόφαση

Μετά από ανάλυση της μαρτυρίας την οποία προσέφε-
ρε η κατηγορούσα αρχή, δηλαδή ο δημόσιος κατήγο-
ρος Ραούφ Ντενκτάς, τότε Αναπληρωτής Εισαγγελέας 
Γενικών Υποθέσεων (Acting Solicitor General) αλλά και της 
Υπεράσπισης, το Δικαστήριο κατέληξε στην καταδίκη του 
Μιχάλη Καραολή. Υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες εκ μέρους 
της κατηγορούσας αρχής και συγκεκριμένα τρεις Τούρκοι 
που αναγνώρισαν τον Καραολή σαν τον δολοφόνο. Από την 
άλλη πλευρά, εκ μέρους της Υπεράσπισης, υπήρχαν μάρ-
τυρες που διαβεβαίωσαν ότι δεν ήταν ο Μιχάλης Καραολής 
ένας εκ των παρόντων στο όλο συμβάν. Περαιτέρω η 
Υπεράσπιση προσέφερε μαρτυρία για άλλοθι, δηλαδή ότι 
κατά τον χρόνο της δολοφονίας ο Μιχαλάκης Καραολής βρι-
σκόταν αλλού.

Το τριμελές Κακουργιοδικείο, απαρτιζόμενο από τον 
Αρχιδικαστή Hallinan C.J., τον τότε Πρόεδρο του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου, Πιερίδη και τον Επαρχιακό 
Δικαστή Εκρέμ καταδίκασε τον κατηγορούμενο στις 28 
Οκτωβρίου του 1955, δηλαδή δύο μήνες μετά τη δολοφο-
νία και τούτο μετά από δίκη με μεγάλο αριθμό μαρτύρων, 
οι οποίοι εξετάστηκαν και αντεξετάσθηκαν εκτενώς, τόσο 
από τους δικηγόρους Υπεράσπισης όσο και από τον Δημόσιο 

Κατήγορο. Στη σελίδα 9 της απόφασης ο Αρχιδικαστής 
Hallinan C.J. αναφέρει τα εξής στα αγγλικά, σελίδα 18:

“So that we have to consider who is telling the truth: 
the eyewitnesses for the Crown, Derekoglou and P.C. 
Ismail, on the one hand, who positively identified 
the accused, or to believe the story that he was not 
there at all, that some other person stole the bicycle 
from Phidias while the accused was in the house of 
Damianos. We have to consider on the one hand the 
manner in which these two eye-witnesses have given 
their evidence and their demeanour, and on the other 
hand the incredible evidence given by Phidias.

We have the incontrovertible evidence that the man 
who shot Poullis was the man on the bicycle of the 
accused. We have it that the accused disappeared 
immediately after the crime, we have it that 
everything points to this crime having been planned 
and ordered by the terrorist organisation known as 
ΕΟΚΑ, and we have it that the accused then disappears, 
after some days of hiding goes off in a motor car with a 
note to one of the leaders of EΟΚΑ.

It has been put forward by his counsel that EOKA 
would manage things better than to let him ride on 
such a fateful undertaking on his own bicycle, but 
we must remember that but for a failure of nerve 
on behalf of the accused when he got to Chattos 
he would have escaped. Only for his own failure of 
nerve the organisation would have saved him. He was 
unfortunate to have found so resolute an eye-witness 
as Derekoglou and Ismail, but nevertheless he got away.

Having regard to the evidence against him, which is not 
seriously challenged by the defence, and the evidence 
of the eye-witnesses Derekoglou and Ismail, which we 
accept, we must reject his evidence and his alibi.

He has been very ably defended by counsel, who have 
behaved with great decorum and zeal throughout the 
trial. But, in our view, the Crown with great ability 
have presented a case that leaves no reasonable doubt 
in our minds that he is guilty of the offence with which 
he is charged.

We fnd him guilty of murder”

Σε ελεύθερη μετάφραση στα Ελληνικά:

«Άρα θα πρέπει να εξετάσουμε ποιος λέει την αλήθεια:

Οι μάρτυρες για τη Κατηγορούσα Αρχή Ντερέκογλου και 
αστυνομικός Ισμαήλ από τη μια πλευρά, οι οποίοι θετικά 
αναγνώρισαν τον κατηγορούμενο ή να πιστέψουμε την 
εκδοχή ότι δεν ήταν καθόλου εκεί και ότι κάποιος άλλος 
έκλεψε το ποδήλατο του από τον Φειδία (στον οποίο ο 
Καραολής ανέφερε ότι είχε δώσει) καθ’ ον χρόνο ο κατη-
γορούμενος ήταν στο σπίτι του Δαμιανού. Πρέπει να εξε-
τάσουμε από την άλλη τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι 
δύο μάρτυρες έδωσαν τη μαρτυρία τους και τη συμπε-
ριφορά τους, και από την άλλη την απίστευτη μαρτυρία 
που δόθηκε από τον Φειδία.

Έχουμε την αδιαμφισβήτητη μαρτυρία ότι το άτομο που 
πυροβόλησε τον Πουλλή ήταν ο άνθρωπος στο ποδήλα-
το του κατηγορουμένου. Γνωρίζουμε ότι ο κατηγορούμε-
νος εξαφανίστηκε αμέσως μετά τη διάπραξη του εγκλή-
ματος, γνωρίζουμε ότι τα πάντα οδηγούν προς τη κατεύ-
θυνση ότι το έγκλημα σχεδιάστηκε και διατάχθηκε από 
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την τρομοκρατική οργάνωση γνωστή σαν ΕΟΚΑ και γνω-
ρίζουμε ότι ο κατηγορούμενος εξαφανίστηκε κρυβόμε-
νος ορισμένες μέρες, απομακρύνεται με όχημα και με 
ένα σημείωμα σε έναν από τους αρχηγούς της ΕΟΚΑ.

Τέθηκε από τον δικηγόρο του ότι η ΕΟΚΑ θα διαχειριζό-
ταν το θέμα πολύ καλύτερα παρά να τον αφήσει να οδη-
γηθεί σε τέτοια κατάσταση στο δικό του ποδήλατο κατά 
μοιραίο τρόπο, αλλά δεν πρέπει να διαφύγει της προ-
σοχής μας ότι, αν δεν έχανε την ψυχραιμία του, ο κατη-
γορούμενος όταν έφτασε στο Τζιάος θα είχε δραπετεύ-
σει. Ήταν λόγω της δικής του έλλειψης ψυχραιμίας που 
η Οργάνωση δεν κατάφερε να τον σώσει. Ήταν άτυχος 
να αντιμετωπίσει τόσο αποφασισμένους μάρτυρες όπως 
τον Ντερέκογλου και Ισμαήλ από τους οποίους κατάφε-
ρε να διαφύγει.

Έχοντας υπόψη τη μαρτυρία εναντίον του η οποία δεν 
αμφισβητήθηκε σοβαρά από την Υπεράσπιση και τη μαρ-
τυρία των μαρτύρων Ντερέκογλου και Ισμαήλ την οποία 
αποδεχόμεθα, απορρίπτουμε την μαρτυρία του για άλλο-
θι.

Τον έχουν με πολύ ικανό τρόπο υπερασπίσει οι δικηγό-
ροι του, οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν με μεγάλη κοσμιό-
τητα και ζήλο κατά τη διάρκεια της δίκης. Όμως, η άπο-
ψή μας είναι ότι η κατηγορούσα αρχή με μεγάλη επιδεξι-
ότητα παρουσίασε την υπόθεση με τέτοιο τρόπο που δεν 
αφήνει την παραμικρή λογική αμφιβολία στο μυαλό μας 
ότι είναι ένοχος της κατηγορίας με την οποία βαρύνεται.

Βρίσκουμε τον κατηγορούμενο ένοχο φόνου».

Με αυτά τα λόγια το Δικαστήριο καταδίκασε τον Μιχάλη 
Καραολή για το φόνο του αστυνομικού Πουλλή6.

4. Η πραγματικότητα

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα, τη γνωρίζουμε γιατί έχει 
γραφτεί και δεν έχει διαψευσθεί.

Στο βιβλίο «Πεθαίνοντας για την Ελευθερία», 2η έκδοση, 
1999, Τόμος 1, Μιχαλάκης Καραολής, σελ. 76, ο ΑΠ αναφέ-
ρει τα εξής:

«Η συγκέντρωση της «Αλάμπρας» είχε στο μεταξύ τε-
λειώσει και ο κόσμος άρχισε να αποχωρεί. Ήταν 12:15 
μ.μ. όταν βρισκόμασταν κοντά στο ζαχαροπλαστείο 
του Στεφανίδη μαζί με τους Γιωρκάτζη και Λεωνίδα 
Στεφανίδη. Ο Γιωρκάτζης εξοργισμένος μας φώνα-
ζε «δεν γίνεται, η εκτέλεση αυτή πρέπει να γίνει». Εμείς 
είμασταν απογοητευμένοι και πολύ στεναχωρημένοι. 
Ακριβώς όμως την ώρα εκείνη, είδαμε τον Πουλλή να 
κατευθύνεται προς τη στοά που οδηγούσε στην είσοδο 
της «Αλάμπρας». Στη γωνιά ακριβώς ήταν τότε το περί-
πτερο του Χαριτωνίδη. Ο Πουλλής βάδιζε με γοργό βή-
μα και μόλις βρέθηκε μπροστά από το περίπτερο έσκυψε 
προς τη θυρίδα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή εγώ βρέθη-
κα πίσω του. Είχαμε τρέξει προς τα εκεί με τον Καραολή, 
γιατί υποψιαστήκαμε ότι ο Πουλλής θα πήγαινε μέσα 
στην «Αλάμπρα», οπότε ήταν αδύνατο να τον κτυπήσου-
με, αφού στην είσοδό της βρίσκονταν αστυνομικοί, οι ο-
ποίοι την ώρα εκείνη ήταν έτοιμοι να αποχωρήσουν. Ο 
Πουλλής είχε γυρισμένη την πλάτη του προς εμένα και 
έτσι όπως ήμουν πίσω του, σε απόσταση ενός μέτρου 

6. Η απόφαση σελ. 339, Ibid.

περίπου, ανέσυρα το περίστροφό μου με το δεξί μου χέ-
ρι, το έβαλα κάτω από το αριστερό σαν σταυρό, και του 
έριξα τον πρώτο πυροβολισμό που τον έπληξε στη πί-
σω δεξιά πλευρά. Τον είδα να ξαφνιάζεται και να στρί-
βει προς εμένα οπότε του έριξα τον δεύτερο και αμέσως 
μετά τον τρίτο πυροβολισμό. Ο δεύτερος πυροβολισμός 
τον έπληξε στο δεξιό νόμο ενώ ο τρίτος στη καρδιά αφού 
είχε στο μεταξύ στρίψει για καλά προς το μέρος μου. Ο 
Καραολής που ήταν πίσω μου δεξιά, έριξε επίσης μερι-
κούς πυροβολισμούς που φαίνεται ότι δεν έπληξαν τον 
Πουλλή».

Πέραν όμως από την εκδοχή του ΑΠ, υπάρχει και η εκδο-
χή του Λεωνίδα Στεφανίδη ο οποίος επιβεβαιώνει ότι ήταν 
παρών και επιμαρτυρεί τα όσα συνέβησαν μαζί με τον 
Πολύκαρπο Γιωρκάτζη σε απόσταση 8–10 μέτρων στο απέ-
ναντι πεζοδρόμιο. Στο ίδιο βιβλίο (Τόμος 1 «Μιχαλάκης 
Καραολής Πεθαίνοντας για την Ελευθερία» Β Έκδοση 1999, 
σελ. 77), αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«Είμαι σίγουρος, πέραν πάση αμφιβολίας, ότι ο 
Καραολής πυροβόλησε και αυτός. Τον είδα με τα μά-
τια μου να ανασύρει το όπλο του και να πυροβολεί. 
Ίσως όμως να αστόχησε. Στη συνέχεια τον είδα να φεύ-
γει πρώτος, αφού πρώτα έβαλε το περίστροφό του στο 
πουκάμισο. Το περίεργο είναι ότι ούτε οι εφημερίδες, 
ούτε στο Δικαστήριο αναφέρθηκε ότι βρέθηκαν βλήμα-
τα στους τσίγκους. Είμαι σίγουρος ότι άκουσα τις σφαί-
ρες να κτυπούν στους τσίγκους, άρα έπρεπε να είχε γίνει 
κάποια ζημιά σε αυτούς. Φαίνεται εκ των υστέρων ότι οι 
Άγγλοι απέκρυψαν το γεγονός αυτό για να μην ψάχνουν 
για δεύτερο πιθανό δράστη και για να μη φανερωθεί ότι 
οι σφαίρες στους τσίγκους ήταν των 0.32 χιλιοστών, δη-
λαδή από το όπλο που κρατούσε ο Καραολής, αφού μετά 
τη νεκροψία φάνηκε ότι οι τρεις σφαίρες που βρέθηκαν 
στο σώμα του Πουλλή ήταν των 0.38 χιλιοστών».

Στις επόμενες σελίδες του βιβλίου γίνεται μία περιγραφή 
για τη διαφυγή του Καραολή που μετά τη σύγκρουση με το 
ποδήλατο του Χριστόδουλου Μιχαήλ σκίστηκε το πουκάμι-
σό του και απομακρύνθηκε τρέχοντας από την περιοχή για 
να καταλήξει στο σπίτι του θείου του του Δαμιανού Καμένου 
στον Άγιο Παύλο όπου έκρυψε το όπλο του, άλλαξε το σκι-
σμένο πουκάμισο με ένα μπλε και αμέσως μετά πήγε με το 
αυτοκίνητο φίλου του στο Καϊμακλί στο σπίτι του Ιωάννου 
γύρω στις 2:00 το απόγευμα. Ο ΑΠ ποδηλάτησε καταδι-
ωκόμενος από δύο, τρία πρόσωπα, όπου σε κάποια στιγ-
μή τους πρόταξε το όπλο και τράπηκαν σε φυγή. Κατέληξε 
σε πρώτη φάση στο σπίτι του Λουκά Χαραλάμπους, εφόσον 
το σπίτι του Γιώργου Ιωάννου αναφέρεται ότι ήταν κλειστό. 
Προφανώς ο ΑΠ ανέφερε στον Χαραλάμπους ότι εκτέλεσαν 
κάποιον και ότι ήθελε να μείνει για λίγο κοντά του.

Είναι προφανές ότι στην πραγματικότητα για την εκτέλεση 
του Ηρόδοτου Πουλλή συνέπραξαν τέσσερις: Πολύκαρπος 
Γιωρκάτζης, Λεωνίδας Στεφανίδης, Μιχαλάκης Καραολής 
και ΑΠ, με τον ΑΠ σαν αυτουργό και τους υπόλοιπους σαν 
συναυτουργούς, πάντοτε με τη προϋπόθεση ότι οι πιο πά-
νω εκδοχές είναι αληθείς. Αυτά τα σημειώνω με δεδομένο ότι 
σύμφωνα με το ισχύον τότε ποινικό δίκαιο Κεφ. 149, άρθρο 
20, οι συναυτουργοί τιμωρούνται με την ίδια ποινή ως ο αυ-
τουργός χωρίς όμως να αποκλείεται το Δικαστήριο από το να 
επιβάλει μειωμένη ποινή στους συναυτουργούς7.

7.  Βλέπε Pikis: Sentencing in Cyprus 2nd Edition, σελίδα 54.
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5. Το Δικαστήριο δικάζει με βάση 
την ενώπιόν του μαρτυρία 

Ανεξάρτητα όμως από τις πιο πάνω εκδοχές όπως κατα-
χωρήθηκαν στο πιο πάνω εξαίρετο βιβλίο εκδόσεων Χρ. 
Αντρέου, σύμφωνα με την ποινική δικονομία8 που ίσχυε τό-
τε στην Κύπρο και εξακολουθεί να ισχύει με κάποιες τροπο-
ποιήσεις ακόμα και σήμερα κατά τα Αγγλικά πρότυπα, αλ-
λά και σύμφωνα με το ισχύον τότε Δίκαιο της Απόδειξης 
κατά τα Αγγλικά επίσης πρότυπα, το οποίο εξακολου-
θεί να ισχύει με κάποιες ριζικές τροποποιήσεις, για την κα-
τάργηση αποδοχής ή μη της εξ ακοής μαρτυρίας9, σημασία 
για το Δικαστήριο δεν έχει ποια είναι αντικειμενικά η αλή-
θεια η οποία δυνατό να μην αποδειχθεί από τη κατηγορού-
σα αρχή, αλλά σημασία έχει τι αποδείχθηκε σύμφωνα με 
τους ισχύοντες τότε κανόνες απόδειξης και κατά την ποι-
νική δικονομία. Τα ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα για 
ένα εκδικάζον Δικαστήριο ίσως να μην έχει καμία απολύ-
τως σημασία αλλά σημασία έχει μόνο η αξιολόγηση της μαρ-
τυρίας η οποία τίθεται ενώπιον του ίδιου του Δικαστηρίου. 
Στη δίκη του Καραολή η μαρτυρία η οποία τέθηκε ενώπιον 
του Δικαστηρίου ήταν ότι ο κατηγορούμενος με κίνητρο δο-
λοφονίες φιλοάγγλων Kυπρίων και ακολουθώντας πι-
στά τις αρχές της ΕΟΚΑ πυροβόλησε και δολοφόνησε σχε-
δόν εξ επαφής τον Ηρόδοτο Πουλλή μετά τη συνάντηση στην 
«Αλάμπρα» και στη συνέχεια διέφυγε με το ποδήλατό του, 
το οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μετά από σύγκρου-
ση με το ποδήλατο του Χριστόδουλου Μιχαήλ. Διέφυγε αυ-
τών που έτρεξαν για να τον σταματήσουν. Σύμφωνα με τη 
δοθείσα μαρτυρία αναγνωρίστηκε από Τούρκους μάρτυ-
ρες, η εκδοχή των οποίων (δύο εξ αυτών) έγινε δεκτή από 
το Δικαστήριο και έτσι απορρίφθηκε το άλλοθι το οποίο πα-
ρουσίασε η Υπεράσπιση, ότι δηλαδή κατά τον ουσιώδη χρό-
νο ο Καραολής ήταν με άλλους οι οποίοι επιβεβαίωσαν τού-
το. Παράλληλα, η μαρτυρία αυτοπτών μαρτύρων της εκτέλε-
σης του Πουλλή ότι δεν ήταν ο Καραολής ο εκτελεστής, που 
προσκόμισε η Υπεράσπιση, απορρίφθηκε. Ο Αρχιδικαστής 
Hallinan C.J. απέρριψε τη μαρτυρία της Υπεράσπισης και 
αποδέχθηκε τη μαρτυρία της κατηγορούσας αρχής κατά τρό-
πο ελλειμματικό και/ή απαράδεκτο σε βαθμό που το αποτέ-
λεσμα της δίκης στη βάση της προσφερθείσας μαρτυρίας να 
αποτελεί “miscarriage of Justice” - κακοδικία. 

6. Ατράνταχτα επιχειρήματα 
της Υπεράσπισης στο Ανώτατο 
Δικαστήριο

Τα επιχειρήματα τα οποία τέθηκαν από τους συνηγόρους 
Υπεράσπισης τόσο στο Ανώτατο Δικαστήριο στην Κύπρο που 
ασκούσε δευτεροβάθμια δικαιοδοσία σαν Εφετείο αλλά και 
στη συνέχεια στο Ανακτοβούλιο, ήταν πολύ δυνατά και κατά 
τη γνώμη μας δεν θα έπρεπε να είχαν απορριφθεί10. Πιο συ-
γκεκριμένα, τα βασικά επιχειρήματα όπως παρουσιάζονται 
στην ίδια την απόφαση ήσαν τα πιο κάτω11:

8. Κεφ. 149.

9. Κεφ. 9.

10.  Ibid σελ. 375 (αγόρευση Στ. Παυλίδη QC), σελ. 403 (αγόρευση Γ. 
Χρυσαφίνη QC).

11.  Απόφαση Εφετείου στην αναφορά Cyprus Law Reports Τόμος 
ΧΧΙ, σελ. 5. Καταγράφονται η απόφαση πρωτόδικα, Έφεσης και 

1. Η αποδοχή μαρτυρίας εκ μέρους της κατηγορούσας αρχής 
για πράξεις και συμβάντα που σχετίζονταν με τρίτα πρόσω-
πα και που διαδραματίστηκαν στην απουσία του Εφεσείοντα 
και με τα οποία ο Εφεσείων δεν είχε σχέση, επηρέασε δυ-
σμενώς το αποτέλεσμα της δίκης. Πιο συγκεκριμένα επι-
τράπηκε μαρτυρία ότι στον ρουχισμό του Αυξεντίου από τη 
Λύση είχαν ανευρεθεί δύο έγγραφα τα οποία απευθύνονταν 
στον Ζήδρο από τον Διγενή. Παρουσιάστηκαν σαν τεκμή-
ρια. Αυτά για να αποδειχθεί ότι ο Αυξεντίου ήταν ο Ζήδρος, 
ένας από τους Αρχηγούς της ΕΟΚΑ όπως προέκυπτε από τα 
δύο αυτά έγγραφα. Επιπρόσθετα επιτράπηκε μαρτυρία ότι 
ο Ζήδρος δάνεισε όχημα σε κάποιο Χριστοφή Παντελή από 
το Λιοπέτρι, ο οποίος συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 1ης 
Απριλίου στην Άχνα μεταφέροντας φυλλάδια της ΕΟΚΑ, χει-
ροβομβίδες, εκρηκτικά και νάρκες. Ο Χριστοφής Παντελή 
καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο της Αμμοχώστου. 
Την ίδια ημέρα διενεργήθηκαν πράξεις δολιοφθοράς και ρί-
ψεις φυλλαδίων τα οποία περισυνελέγησαν στη Λευκωσία 
στην Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στις 5 Απριλίου και 1 
Ιουλίου. Απευθύνονταν τόσον προς την Αστυνομική Δύναμη 
από την ΕΟΚΑ με απειλές για όποιον έφερνε αντίσταση στην 
ΕΟΚΑ. Σύμφωνα με την προσκομισθείσα μαρτυρία, η οποία η 
Υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι κακώς επιτράπηκε, σε όλη αυτή 
την έκτασή της, ο Εφεσείων Μιχαλάκης Καραολής ζήτησε την 
προστασία από έναν εκ των ηγετών της ΕΟΚΑ, τον Ζήδρο, 
μέσω κάποιου άλλου, προφανώς ονομαζόμενου Αβέρωφ, 
λίγες μέρες μετά τη θανάτωση του αστυνομικού Πουλλή. 
Σύμφωνα με τη μαρτυρία, υπήρχε σχέση μεταξύ του και της 
παράνομης οργάνωσης ΕΟΚΑ. Στο σημείωμα περιγράφε-
ται σαν πατριώτης σε βαθμό της αυτοθυσίας, κάτι το οποίο 
αποδεικνύει σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου 
ότι ο Καραολής δεν ήταν θύμα περιστάσεων που τον οδή-
γησαν να ζητήσει προστασία της ΕΟΚΑ. Το Εφετείο διά του 
Ζεκιά Δ., αποφάνθηκε ότι αυτή η προαναφερθείσα μαρτυ-
ρία επαρκούσε για να εισηγηθεί κίνητρο. Όμως, η κατηγο-
ρούσα αρχή, σύμφωνα με το Εφετείο προχώρησε περαιτέ-
ρω και εισήγαγε μαρτυρία που σχετιζόταν με δολοφονίες άλ-
λων και οι οποίες συνδέθηκαν, χωρίς να αποδειχθεί τούτο, 
με την ΕΟΚΑ. Το Εφετείο έκρινε ότι αυτή η τελευταία μαρ-
τυρία για τις δολοφονίες δεν χρειαζόταν. Με όλο το σέβας 
προς την απόφαση Ζεκιά Δ., ούτε και η άλλη μαρτυρία χρει-
αζόταν, η οποία μόλυνε τη σκέψη του Δικαστηρίου. Αν περι-
οριζόταν όπως όφειλε να περιοριστεί μόνο στη διαπίστωση 
«ότι ο κατηγορούμενος προσπαθούσε να διαφύγει, “was on 
the run”» και ότι ο Εφεσείων Μιχαλάκης Καραολής βρέθη-
κε να μεταφέρει σημείωμα προς τον Ζήδρο, η μαρτυρία αυ-
τή δεν θα ήταν καταπελτική εναντίον του Μιχαλάκη Καραολή 
υπό το φως των επεξηγήσεων που έδωσε. Όμως επιτρά-
πηκε περαιτέρω μαρτυρία για πράξεις τρίτων στις οποίες ο 
Μιχάλης Καραολής καμία ανάμειξη είχε, και δημιουργήθηκε 
η εντύπωση ότι ο Μιχαλάκης Καραολής ήταν ουσιαστικά στέ-
λεχος της Οργάνωσης και συμμετείχε στις δραστηριότητές 
της, υπάκουσε στις διακηρύξεις της, και δεν είναι τυχαία λοι-
πόν που μετέφερε το συγκεκριμένο μήνυμα. Με όλο το σέβας 
και πάλι προς την απόφαση του Ζεκιά Δ., ο οποίος αντιλαμ-
βάνεται κανείς ότι ήταν σε πολύ δύσκολη θέση να ανατρέ-
ψει τον «προϊστάμενό» του, το γεγονός και μόνο ότι επιτρά-
πηκε μαρτυρία πρωτόδικα και για άλλες δολοφονίες, δολιο-
φθορές κτλ με υπόπτους την ΕΟΚΑ, αναμφίβολα δηλητηρία-

Ανακτοβουλίου. Στην Ελληνική, βλ. Χρ. Ανδρέου, Supra, σελ. 
339, 406, 521.
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σε την όλη διαδικασία και τη σκέψη του οποιουδήποτε δικα-
στή ή και αντικειμενικού παρατηρητή.

2. Το Δικαστήριο, σύμφωνα με την Υπεράσπιση, επενέβη σε 
κρίσιμο στάδιο της αντεξέτασης του μάρτυρα Ντερέκογλου. 
Στο στάδιο της αντεξέτασης του μάρτυρα αυτού από τον συ-
νήγορο της Υπεράσπισης, Στέλιο Παυλίδη QC, τέθηκε το θέ-
μα ότι ο μάρτυρας αυτός, ο οποίος σύμφωνα με τη μαρτυ-
ρία καταδίωκε τον κατηγορούμενο Μιχαλάκη Καραολή, 
τον συνέδεσε στη σκέψη του με την παρουσία του Καραολή 
στη Γραμματεία πριν τρία χρόνια και όχι πριν 20 μέρες που 
ο μάρτυρας αυτός, εκ των υστέρων, ανέφερε ότι τον εί-
χε δει. Προφανώς η πρώτη εκδοχή για τα τρία χρόνια πριν 
αποδυνάμωνε τη μαρτυρία του και γι’ αυτό προσέθεσε και 
την εκδοχή ότι τον είδε και πριν 20 μέρες τελικά. Ο Στέλιος 
Παυλίδης, QC πίεζε τον μάρτυρα επ’ αυτού του σημείου για 
να καταδείξει προφανώς ότι ένας μάρτυρας που έλεγε την 
αλήθεια, αναμένετο να συνδέσει στο μυαλό του τον κατη-
γορούμενο στη σκηνή με εκείνο τον οποίο είχε δει προ 20 
ημερών και όχι όπως ψευδώς ισχυρίστηκε προ τριών ετών. 
Αυτά αν έλεγε την αλήθεια. Ενώ όμως το σημείο αυτό ήταν 
κρίσιμο για να αποφασισθεί η αξιοπιστία του μάρτυρα, ο ο-
ποίος άλλαξε εκδοχές για το πότε τον είδε για πρώτη φορά, 
ο Αρχιδικαστής Hallinan C.J. δεν επέτρεψε τις ερωτήσεις αυ-
τές, λέγοντας ότι ήταν θέμα ανθρώπινης ψυχολογίας!!! Αυτά 
για μάρτυρα ο οποίος αναγνώρισε σε αναγνωριστική πα-
ράταξη τον Καραολή και αντί να τον συνδέσει με την οπτι-
κή επαφή που είχε προ 20 ημερών, τον συνέδεσε με οπτική 
επαφή που είχε προ τριετίας!! Η μαρτυρία του Τούρκου αυ-
τού είχε σοβαρές αντιφάσεις επί του σημείου, και όμως δεν 
επιτράπηκε η περαιτέρω αντεξέτασή του στο θέμα αυτό. Το 
Εφετείο συνοπτικά είπε «δεν νομίζουμε ότι δεν ήταν δικαιο-
λογημένη η απόρριψη της ερώτησης».

3. Το γεγονός ότι ένας από τους μάρτυρες που παρουσίασε 
η κατηγορούσα αρχή, ο Τζινγκίζ, αποδείχθηκε ψευδομάρτυ-
ρας, έπρεπε να είχε οδηγήσει σε αμφιβολίες για τη μαρτυρία 
και των άλλων δύο μαρτύρων που παρουσιάστηκαν σαν αυ-
τόπτες μάρτυρες. Όμως το Εφετείο απέρριψε τον ισχυρισμό 
αυτό, λέγοντας ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έκανε εύ-
ρημα ότι η Κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε κατασκευασμένη 
μαρτυρία. Με όλο το σέβας, τόσο πρωτόδικα ο Αρχιδικαστής 
Hallinan C.J., όσο και ο Ζεκιά Δ. στο Εφετείο «σκούπισαν 
κάτω από το χαλί» τη σημασία αυτού του σημείου με συνο-
πτικό τρόπο, ενώ επρόκειτο για ένα πολύ ουσιαστικό ση-
μείο που κατέρριπτε όλο το παραμύθι της κατηγορούσας αρ-
χής με αυτούς τους ούτω καλούμενους αυτόπτες μάρτυρες. 
Ήταν υποχρέωση και των δύο Δικαστηρίων να καταλήξουν 
στο αναπόδραστο συμπέρασμα ότι και η υπόλοιπη μαρτυρία 
ετίθετο εν αμφιβόλω. 

4. Η παράλειψη της Αστυνομίας να λάβει λεπτομερή κατάθε-
ση από τον Δαμιανό, θείο του Μιχαλάκη Καραολή, σύμφω-
να με την οποία μαρτυρία του ο Μιχαλάκης Καραολής ήταν 
στο σπίτι του κατά τον ουσιώδη χρόνο διάπραξης του εγκλή-
ματος, δεν μπορούσε παρά να ερμηνευθεί σαν μία προσπά-
θεια της Αστυνομίας και της κατηγορούσας αρχής να υπο-
βαθμίσουν την υπεράσπιση του άλλοθι και να εμπλέξουν 
τον Εφεσείοντα στην όλη υπόθεση. Είναι ορθή η παρατήρη-
ση και εισήγηση των συνηγόρων της Υπεράσπισης. Η από-
φαση του Ζεκιά Δ., ότι ούτως ή άλλως αναφέρθηκε το άλ-
λοθι προφορικά στην Αστυνομία, δεν ικανοποιεί. Ένα είναι 
να πάρει κάποιος, και συγκεκριμένα η Αστυνομία που βαρύ-
νεται με τη διερεύνηση του αδικήματος, λεπτομερή κατάθε-
ση στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι λεπτομέρειες του 

άλλοθι για να διαπιστωθεί η ακρίβεια και το αληθές αυτού, 
και άλλο είναι να λεχθεί απλώς ότι αναφέρθηκε προφορικά 
στην Αστυνομία. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. 
Η απόρριψη της εισήγησης των συνηγόρων Υπεράσπισης με 
συνοπτικό τρόπο από τον Ζεκιά Δ., ήταν λανθασμένη.

5. Προσεβλήθη η απόφαση του Αρχιδικαστή Hallinan C.J. 
και σε ένα άλλο σημείο. Ότι δηλαδή, το συμπέρασμά του ότι 
το άλλοθι καταπίπτει, εάν η ιστορία που έδωσε ο Καραολής 
για το ποδήλατό του, δηλαδή ότι το είχε δανείσει σε κάποιον 
και για αυτό βρέθηκε στη σκηνή του εγκλήματος, είναι λαν-
θασμένο. Μπορεί να μη γίνει πιστευτό το μέρος της μαρτυρί-
ας για το ποδήλατο, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό συμπαρασύ-
ρει αυτόματα και το άλλοθι. Πρόκειται για δύο διαφορετικά 
θέματα τα οποία είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο, ενώ 
στο μυαλό του Αρχιδικαστή συνδέθηκαν απόλυτα με το σκε-
πτικό ότι εάν η ιστορία για τον δανεισμό του ποδηλάτου δεν 
γίνει δεκτή αυτό συμπαρασύρει και όλο το άλλοθι, ότι δηλα-
δή ο Μιχαλάκης Καραολής κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν στο 
σπίτι του θείου του, του Δαμανιού. Το Εφετείο απεφάνθη ότι 
σε κάποιο βαθμό η Υπεράσπιση είχε δίκαιο, ότι δηλαδή δεν 
μπορούσε να συνδεθούν με αυτό τον τρόπο τα δύο. Όμως 
αντί αυτό να οδηγήσει μαζί με όλα τα άλλα σε ακύρωση της 
πρωτόδικης απόφασης και πάλι το Εφετείο έσπευσε να βο-
ηθήσει τον Αρχιδικαστή Hallinan C.J. λέγοντας ότι ούτως ή 
άλλως δεν έγινε δεκτή η Υπεράσπιση του άλλοθι, και θεώ-
ρησε ότι το τι είπε ο Αρχιδικαστής Hallinan επί τούτου δεν 
είναι τίποτε άλλο από μία απρόσεκτη δήλωση “unguarded 
statement”.

6. Διάφορες αντιφάσεις των μαρτύρων κατηγορίας που πα-
ρουσιάστηκαν σαν αυτόπτες μάρτυρες, θίγησαν αλλά το 
Εφετείο είπε ότι η αξιοπιστία των μαρτύρων αυτών ήταν θέ-
μα που αφορούσε το Πρωτόδικο Δικαστήριο που είχε την ευ-
καιρία να δει και να κρίνει του μάρτυρες. Αυτό κατά τη γνώ-
μη μου σαν συμπέρασμα επεξηγεί και τον λόγο για τον οποίο 
ο Αρχιδικαστής Hallinan C.J. επέλεξε να κατεβεί από τα «ψη-
λά δώματα» του Ανωτάτου στο Ειδικό Κακουργιοδικείο για 
να δικάσει τον Μιχαλάκη Καραολή.

7. Τέλος, ηγέρθη το θέμα ότι η δίκη διεξήχθη σε ατμόσφαι-
ρα υποψίας και προκατάληψης. Απόλυτα ορθό συμπέρασμα 
κατά τη γνώμη μου, έχοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο 
η Κατηγορούσα Αρχή χειρίστηκε την υπόθεση και την όλη 
διαδικασία επίσπευσης που ακολουθήθηκε, αλλά και την 
όλη διαδικασία. Αρχιδικαστής να δικάζει πρωτόδικα, η δίκη 
να διεξάγεται σαν πολιτικής φύσεως σε ειδικό Δικαστήριο, 
ο Αρχιδικαστής να επεμβαίνει κατά απαράδεκτο τρόπο σε 
κρίσιμα σημεία της αντεξέτασης και η όλη διαδικασία να συ-
μπληρωθεί σε δύο μήνες μετά το έγκλημα. Σίγουρα με τα ση-
μερινά δεδομένα και για τους λόγους που επεξηγούνται πε-
ραιτέρω πιο κάτω, επρόκειτο για μία δίκη όπου αφήνονται 
υποψίες ότι η απόφαση της καταδίκης ήταν προειλημμένη. 
Έκδηλη είναι η παραβίαση της αρχής της δικαίας δίκης, κατά 
το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ12.

Όλα τα πιο πάνω τέθηκαν στο στάδιο της Έφεσης με μεγά-
λη επιδεξιότητα και επιμέλεια από τον Στέλιο Παυλίδη QC και 

12.  Βλέπε εν γένει Σισιλιάνος, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, 2η Έκδοση Αμεροληψία/Ανεξαρτησία σελ. 265, 
δικαία δίκη 275, νομιμότητα αποδεικτικών στοιχείων 280, ανα-
γκαίος χρόνος 323.
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Γιώργο Χρυσαφίνη QC, με τη συνδρομή και των υπολοίπων 
συνηγόρων Υπεράσπισης13.

7. Ανακτοβούλιο

Στο στάδιο του Ανακτοβουλίου κατά τον πλέον ικανό τρό-
πο τέθηκαν τα ίδια ατράνταχτα επιχειρήματα από τον 
Britt QC και τον βοηθό του Γκραντ. Στην απόφασή του το 
Ανακτοβούλιο απέρριψε τη θέση ότι υπήρξε πραγματική κα-
κοδικία (real miscarriage of justice)14. Όπως διαπιστώνει 
στην απόφασή του, κλήθηκαν συνολικά οκτώ αυτόπτες μάρ-
τυρες. Οι τέσσερις από την Κατηγορούσα Αρχή και οι τέσσε-
ρις από την Υπεράσπιση. Ο Χριστόδουλος Μιχαήλ δεν ανα-
γνώρισε τον Εφεσείοντα σαν τον δολοφόνο, ενώ η μαρτυρία 
του Τζίνγκιζ δεν έγινε δεκτή από το Πρωτόδικο Δικαστήριο. 
Οι άλλοι δύο Τούρκοι αυτόπτες μάρτυρες είχαν και οι δύο 
σχέσεις με την Αστυνομία.

Ο αστυνομικός Ισμαήλ και ο Ντερέκογλου ειδικός αστυνομι-
κός. Αυτοί οι δύο αναγνώρισαν στην αναγνωριστική παρά-
ταξη τον Μιχαλάκη Καραολή. Οι τέσσερις μάρτυρες που κλή-
θηκαν από την Υπεράσπιση, δεν αναγνώρισαν τον Μιχαλάκη 
Καραολή. Όμως έγιναν πιστευτοί οι δύο Τούρκοι, κατ’ ισχυ-
ρισμό, αυτόπτες μάρτυρες. 

Τέθηκε με επιμονή το θέμα ότι η αποδοχή της μαρτυρί-
ας, άσχετης με τα γεγονότα, συνέδραμε στο να μολύνει την 
όλη διαδικασία. Η Υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρ-
χε αξιόπιστη μαρτυρία υπό τας περιστάσεις που να συνέδεε 
τον Καραολή με τον φόνο. Πιο συγκεκριμένα, τα επιχειρή-
ματα του Britt QC και Γκραντ για λογαριασμό του Μιχαλάκη 
Καραολή ήταν τα εξής:

1. Το Πρωτόδικο Δικαστήριο απεδέχθη πολλή μαρτυρία η 
οποία δεν ήταν επιτρεπτή, σε βάρος των συμφερόντων του 
Εφεσείοντα και η αποδοχή της μαρτυρίας αυτής δεν μπο-
ρεί παρά να θεωρηθεί ότι επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα. 
Επρόκειτο για μαρτυρία άλλων δολοφονιών με περίστροφο 
0.38 χιλ., την ύπαρξη και φερόμενη ανάμειξη της ΕΟΚΑ, θέ-
ματα για τα οποία προφανώς ο Hallinan C.J.έδειξε ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον και υπέβαλλε και ερωτήσεις. Έκδηλα επηρε-
άστηκε από τη μαρτυρία αυτή.

2. Οι επεμβάσεις του Hallinan C.J. στην αντεξέταση του ου-
σιώδους φερόμενου αυτόπτη μάρτυρα Ντερέκογλου και ο 
αποκλεισμός ερωτήσεων σε ουσιώδες θέμα ήσαν λάθος. 
Το Δικαστήριο σκανδαλωδώς επενέβαινε στην αντεξέταση 
για να βοηθήσει τον μάρτυρα. Χωρίς τις επεμβάσεις του, η 
μαρτυρία του κυρίως μάρτυρα της κατηγορούσας αρχής θα 
απερρίπτετο.

3. Υπήρξε λανθασμένη καθοδήγηση για το άλλοθι, εφό-
σον λανθασμένα το άλλοθι δεν εξετάστηκε ανεξάρτητα με 
το θέμα του δανεισμού του ποδηλάτου. Επρόκειτο για δύο 
διαφορετικά θέματα και κακώς συνδέθηκαν στο μυαλό του 
Δικαστή. Το ποδήλατο αφορούσε την εκδοχή Καραολή. Το 
άλλοθι τη μαρτυρία τρίτων.

4. Η μαρτυρία των φερόμενων αυτόπτων μαρτύρων ήταν 
πολύ αδύνατη, εν όψει και της μαρτυρίας περί αντιθέτου των 

13. Απόφαση Εφετείου Ibid Χρ. Ανδρέου, σελ. 406.

14.  Χρ. Ανδρέου, σελ. 521. Η αγόρευση του Britt QC είναι καταχω-
ρημένη στο Κρατικό Αρχείο στην Αγγλική αλλά και στην Ελληνική 
στο Χρ. Ανδρέου, Ibid σελ. 512 σε περίληψη.

αυτοπτών μαρτύρων της Υπεράσπισης και της μαρτυρίας για 
το άλλοθι.

Το Ανακτοβούλιο απέρριψε την Έφεση για τους εξής λόγους:

(α) Παρόλον ότι έγιναν δεκτά απαράδεκτα έγγραφα, δεν 
πείστηκε το Ανακτοβούλιο ότι αυτός ήταν ο βασικός λόγος 
της καταδίκης, έτσι που να έχουμε μία κακοδικία.

(β) Η υπόλοιπη μαρτυρία απέδειξε ότι επρόκειτο για πολιτι-
κή δολοφονία και ότι ο Εφεσείων διέφυγε και επεζήτησε την 
προστασία εκείνων οι οποίοι έκρυβαν τους φυγόδικους.

(γ) Ο ίδιος αποδέχθηκε ότι υποψιάστηκε πως εκείνοι οι ο-
ποίοι θα του έδιδαν την προστασία μπορούσε να είχαν σχέ-
ση με τη ΕΟΚΑ.

(δ) Η εκδοχή ότι ο νεαρός Μιχαλάκης Καραολής, όταν άκου-
σε ότι το ποδήλατό του βρέθηκε στον χώρο του εγκλήματος, 
φοβήθηκε ότι θα συνδεόταν το όνομά του με μία έκρηξη βόμ-
βας που προηγήθηκε στο γραφείο του, και ότι για αυτό δι-
έφυγε και αποδέχθηκε την προστασία τρομοκρατικής ορ-
γάνωσης, ήταν θέμα να κριθεί από το Κακουργιοδικείο το 
οποίο όμως απέρριψε την εκδοχή αυτή και τούτο όχι λόγω 
της αποδοχής οποιασδήποτε απαράδεκτης μαρτυρίας.

(ε) Ενόψει της αναγνώρισης του Εφεσείοντα και της συ-
μπεριφοράς του εν γένει, αλλά και των ευρημάτων του 
Κακουργιοδικείου σε σχέση με το άλλοθι το οποίο προέβα-
λε, δεν τίθεται θέμα κακοδικίας και συνεπώς η καταδίκη επι-
κυρώθηκε.

8. Κριτική

Δυστυχώς, τόσο το Ανώτατο Δικαστήριο όσο και το 
Ανακτοβούλιο απέρριψαν τα επιχειρήματα της Υπεράσπισης 
και τις Εφέσεις, με αποτέλεσμα στις 10.5.1956 να οδηγηθεί 
στην αγχόνη ο Μιχαλάκης Καραολής.

Είναι σαφές ότι η Αγγλική Δικαιοσύνη και στα τρία στάδια 
δεν ήθελε να απαλλάξει τον Καραολή, αλλά ήθελε να τον 
καταδικάσει. Απέρριψε τα πολύ δυνατά επιχειρήματα της 
Υπεράσπισης. Το μεγαλύτερο βάρος ευθύνης βαρύνει τον 
Αρχιδικαστή Hallinan C.J., τα ευρήματα του οποίου δύσκολα 
ανατρέπονται κατ’ έφεση στο Αγγλοσαξονικό σύστημα ποι-
νικής δικονομίας.

Ο Μιχαλάκης Καραολής, στη βάση της μαρτυρίας και ανε-
ξαρτήτως των πραγματικών γεγονότων, μπορούσε και έπρε-
πε να είχε αθωωθεί. Σίγουρα δημιουργήθηκαν, αντικειμενι-
κά ομιλούντες, λογικές αμφιβολίες για την ενοχή του.

Το πιο συγκλονιστικό σε σχέση με τη δίκη αυτή, είναι κάποια 
γεγονότα τα οποία προέκυψαν πολύ πρόσφατα και εκ των 
υστέρων και τα οποία επιβεβαιώνουν, έστω και εκ των υστέ-
ρων, γιατί δεν έπρεπε να είχαν γίνει πιστευτοί οι δύο βασι-
κοί Τούρκοι ψευδομάρτυρες, η μαρτυρία των οποίων οδή-
γησε τον Μιχαλάκη Καραολή στην αγχόνη. Προτού επεξηγη-
θούν τα συνταρακτικά αυτά γεγονότα, αξίζει να σημειωθούν 
και τα πιο κάτω:

(1) Ήταν απαράδεκτο ο Αρχιδικαστής Sir Eric Hallinan C.J. 
να αποφασίσει να προεδρεύσει του Κακουργιοδικείου. Ήταν 
έως εάν σήμερα, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
αναλάμβανε να προεδρεύσει Κακουργιοδικείου για υπόθεση 
φόνου. Ήταν προφανές ότι ήθελε να βεβαιωθεί για το απο-
τέλεσμα. Είναι γνωστό σε κάθε νομικό ότι τα ευρήματα του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου δύσκολα ανατρέπονται κατ’ έφε-
ση, όπως εξάλλου είδαμε πιο πάνω. Ιδιαίτερα όταν αφορούν 
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την αξιοπιστία των μαρτύρων μετά από αξιολόγηση του πε-
ριεχομένου της μαρτυρίας και της όλης συμπεριφοράς των 
μαρτύρων, αλλά και εντύπωσης που αφήνουν στο εκδικά-
ζον Δικαστήριο. Το Εφετείο δεν βλέπει και δεν ακούει τους 
μάρτυρες και είναι αδύνατον να επέμβει στην αξιολόγηση 
του εκδικάζοντος Δικαστηρίου. Άρα ο Αρχιδικαστής Hallinan 
C.J., δεν ήθελε προφανώς να αφήσει το θέμα στα χέρια κά-
ποιου άλλου Δικαστή. Έπρεπε να είναι ο ίδιος για να «τσι-
μεντώσει» την απόφασή του. Δεν ήταν μια τυχαία επιλο-
γή ο Sir Eric Hallinan C.J. Σπούδασε στο Trinity College του 
Πανεπιστημίου του Δουβλίνου. Είχε γεννηθεί το 1900, άρα 
όταν εκδίκαζε την υπόθεση ήταν 55 ετών. Απέκτησε τον τίτ-
λο του Barrister at Law του Gray’s Inn το 1927 και υπηρέτησε 
για τη δεκαετία 1930–1940 στη Νιγηρία στην αποικιακή δια-
κυβέρνηση. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Γενικός Εισαγγελέας 
στις Μπαχάμες μεταξύ του 1940 και 1944 και ως Δικαστής 
από το 1944 έως το 1948. Επανήλθε ως Γενικός Εισαγγελέας 
στη Νιγηρία μεταξύ των ετών 1948 και 1952, οπότε διορίστη-
κε ως Αρχιδικαστής στην Κύπρο από το 1952, μέχρι το 1957. 
Είναι προφανές από το βιογραφικό του (α) ότι δεν ήταν πολύ 
έμπειρος Δικαστής και (β) υπηρέτησε τα αποικιοκρατικά κα-
θεστώτα της Αγγλίας σαν μέρος του Αγγλικού αποικιακού κα-
τεστημένου. Αμέσως μόλις αποχώρησε από την Κύπρο, ανα-
κηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ (LL.D) του κολεγίου του Trinity 
College στο Δουβλίνο το 1958, και μετατέθηκε ως Δικαστής 
στα West Indies για τα επόμενα 12 χρόνια μέχρι το 1961. Στη 
συνέχεια ανέλαβε ως Δικαστής στο Εφετείο στις Μπαχάμες 
και Βερμούδα από το 1966 μέχρι το 1968. Όλη του τη ζωή την 
έζησε σαν αποικιοκράτης, υπηρετώντας το Στέμμα το οποίο 
και τον τίμησε με τον τίτλο του Sir. 

(2) Τίθεται εν αμφιβόλω και κατά πόσο ήταν ορθό, ανώτα-
το στέλεχος του αγγλικού κατεστημένου να εκδικάζει υπό-
θεση στην οποία μάλιστα δέχθηκε μαρτυρία ότι είχε πολιτική 
υφή, και συγκεκριμένα εμπλοκή του κατηγορουμένου με την 
ΕΟΚΑ και τις προκηρύξεις της, σε έναν αγώνα ο οποίος απο-
σκοπούσε στην ανατροπή του αποικιακού καθεστώτος και 
του ιδίου. Δεν μπορεί παρά ο ίδιος να θεωρούσε ότι η δολο-
φονία του Ηρόδοτου Πουλλή αποτελούσε μέρος της προσπά-
θειας ανατροπής του αποικιακού καθεστώτος που θα συμπα-
ρέσυρε και τον ίδιο, ο οποίος εκπροσωπούσε τη δικαστική 
λειτουργία σε ανώτατο επίπεδο της Αποικιοκρατίας. Η παρα-
πομπή της υπόθεσης σε ειδικό Δικαστήριο που δίκαζε υποθέ-
σεις της ΕΟΚΑ, με Δικαστή ένα δεδηλωμένο πειθήνιο αποικι-
οκράτη, προδίκαζε το αποτέλεσμα.

(3) Θα ήταν πολύ δύσκολο για τους Παρέδρους του 
Κακουργιοδικείου, Έλληνα και Τούρκο, αλλά και τους 
Δικαστές του Εφετείου Ζεκιά Δ. και Ζαννετίδη Δ. υφισταμέ-
νους του να αποφασίσουν κάτι διαφορετικό. Ο Αρχιδικαστής 
Hallinan C.J. ήταν ο ενορχηστρωτής και διευθύνων της 
όλης συμφωνικής ορχήστρας που έπαιζε το Requiem του 
Μιχαλάκη Καραολή. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη διότι ξεκι-
νά και τελειώνει, έχει αφετηρία και τέρμα την προκατάλη-
ψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Αρχιδικαστής Hallinan 
C.J. επέλεξε να παραπέμψει ή να δεχθεί την παραπομπή με 
εισήγηση του κατηγόρου Αναπληρωτή Εισαγγελέα Γενικών 
Υποθέσεων Ντενκτάς στο Ειδικό Κακουργιοδικείο που εκ-
δίκαζε πολιτικής φύσεως αδικήματα, δεχόμενος εξ υπαρ-
χής την ίδια τη δική του προκατάληψη, ότι επρόκειτο διά μία 
πολιτική δίκη, η οποία συμπεριλάμβανε ενέργειες που απο-
σκοπούσαν στην ανατροπή του ίδιου του καθεστώτος, το 
οποίο ο ίδιος πιστά υπηρέτησε, υπηρετούσε και θα συνέχι-

ζε να υπηρετεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Το Αποικιακό 
Καθεστώς.

(4) Είναι πρωτάκουστο σε μία δίκη να παρουσιάζεται μαρ-
τυρία τριών Τούρκων μαρτύρων κατ’ ισχυρισμόν παρόντων 
και επιμαρτυρούντων ότι ο Καραολής πυροβόλησε και σκό-
τωσε τον Ηρόδοτο Πουλλή, η μία εξ αυτών των μαρτυριών 
να απορρίπτεται ως ψευδής και να μην τίθεται το ερώτημα 
από τον ίδιο τον Αρχιδικαστή ποιος είναι αυτός ο οποίος υπο-
κίνησε την ψευδομαρτυρία του ενός εκ των τριών Τούρκων 
μαρτύρων. Από μόνος του, αν ήταν δίκαιος, θα έπρεπε να 
απέρριπτε συλλογικά όλη τη μαρτυρία και των υπολοίπων 
δύο μετά από προβληματισμό. Είναι δυνατόν να παρου-
σιάζεται ενώπιον δικαστηρίου ένας ψευδομάρτυρας και να 
χαρακτηρίζεται, γιατί δεν είχε επιλογή, από τον ίδιο τον 
Αρχιδικαστή ως ψευδομάρτυρας, εφόσον η μαρτυρία του 
αντικρούστηκε και κατέρρευσε, αλλά οι υπόλοιποι δύο να μη 
λεν ψέματα!! Δηλαδή εκείνος ο οποίος σκηνοθέτησε τη μαρ-
τυρία του ενός, δηλαδή η Κατηγορούσα Αρχή, δεν σκηνοθέ-
τησε και τη μαρτυρία των υπολοίπων δύο; 

(5) Εξίσου απαράδεκτο είναι σήμερα το γεγονός ότι οι 
Άγγλοι έπαιζαν υποδαυλίζοντας το μίσος μεταξύ Τούρκων 
και Ελλήνων, και προωθώντας την πολιτική του «διαί-
ρει και βασίλευε» ακόμη και στο τομέα της Δικαιοσύνης, 
με Τούρκο κατήγορο και Τούρκους μάρτυρες αστυνομι-
κούς. Εκ των υστέρων διαφάνηκε ότι ο Ραούφ Ντενκτάς, 
Αναπληρωτής Εισαγγελέας Γενικών Υποθέσεων, συνέπρατ-
τε στο παιχνίδι των Άγγλων με τους απώτερους στόχους του, 
οι οποίοι αποδείχθηκαν στη συνέχεια επί ανεξαρτησίας. Ήδη 
θα πρέπει να ήταν μυημένος στις τρομοκρατικές οργανώ-
σεις των Τούρκων, οι οποίες δεν είχαν στόχο την αποτίνα-
ξη του αποικιακού ζυγού, αλλά την υλοποίηση των μακρο-
πρόθεσμων σχεδίων της Τουρκίας στην Κύπρο από τη δεκα-
ετία του 1950, όπως οι ιστορικοί αποδεικνύουν με τα γρα-
φόμενά τους σήμερα. Βλέπε Συνταγματολόγο Σύμβουλο του 
Πρωθυπουργού Μεντερέζ, Νιχάτ Ερίμ, και τις δύο εκθέσεις 
του το 1956, που δεν ήσαν τίποτε άλλο παρά υλοποίηση σχε-
δίου δημιουργίας δύο κρατών στην Κύπρο υπό τον έλεγχο 
της Τουρκίας15. Ήταν απαράδεκτο ο δημόσιος κατήγορος 
να είναι Τούρκος. Το Δικαστήριο όφειλε να είναι ακόμη πιο 
προσεκτικό να δεχθεί τη μαρτυρία δύο Τούρκων για τη δο-
λοφονία συναδέλφου τους Έλληνα, ο οποίος προφανώς δεν 
συμπαθούσε, όπως και οι Τούρκοι την ΕΟΚΑ.

Όπως θα δούμε πιο κάτω, αυτός ο κατήγορος δεν μπορεί πα-
ρά να είχε άμεση εμπλοκή στην ψευδομαρτυρία η οποία πα-
ρουσιάστηκε και, βεβαίως, όπως φαίνεται και από το μαρ-
τυρικό υλικό, στην παραπομπή της υπόθεσης στο Ειδικό 
Κακουργιοδικείο, αλλά και την παρουσίαση κατά ανεπί-
τρεπτο τρόπο μαρτυρίας, η οποία πολιτικοποίησε την υπό-
θεση στο μέγιστο δυνατό, κάτι το οποίο συνέτεινε βεβαίως 
στο να μολυνθεί η αξιοπιστία της μαρτυρίας του Μιχαλάκη 
Καραολή. Αλλά, το κυριότερο, το μυαλό των Δικαστών σε 
όλα τα στάδια εκδίκασης της υπόθεσης. Προφανώς και του 
Ανακτοβουλίου. 

Ενόψει των πιο πάνω, ο Αρχιδικαστής Hallinan C.J. ήταν 
προκατειλημμένος και αποφασισμένος να δικάσει και να κα-
ταδικάσει τον Μιχαλάκη Καραολή. Διαβάζοντας τα πρακτι-
κά της δίκης και την απόφαση του Αρχιδικαστή, έρχονται 

15.  Δύο εκθέσεις 24 Νοεμβρίου και 22 Δεκεμβρίου 1956. Βλ. Χρήστος 
Ιακώβου, Γιατί η Τουρκία υπήρξε πιο αποτελεσματική στο 
Κυπριακό Hellas Journal, 28.7.15.
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στη σκέψη αυτά τα οποία έγραψε ο  Lewis Carroll στο εκπλη-
κτικό μυθιστόρημά του «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». 
Στο Κεφάλαιο ΧΧΙ: “Let the jury consider their verdict/ the 
King said, for about the twentieth time that day. No, no!, 
said the Queen. Sentence first, verdict afterwards”16.

Η ποινή προηγείται της καταδίκης. Ειδικό Δικαστήριο με 
Άγγλο Αρχιδικαστή, με Τούρκο Δημόσιο Κατήγορο, γνω-
στό για το μίσος του κατά της ΕΟΚΑ και των Ελλήνων, και 
με Τούρκους αστυνομικούς «αυτόπτες μάρτυρες». Το σκηνι-
κό προμήνυε το αποτέλεσμα. Η κακοδικία σε όλο της το με-
γαλείο. 

9. Νέα Μαρτυρία: Fresh Evidence. 
Έναντι £1000

Μέσα στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων ορισμένων 
αγωνιστών της ΕΟΚΑ οι οποίοι βασανίστηκαν από τους 
αποικιοκράτες, εναντίον της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου17 διεξήχθησαν έρευνες στα κρατικά αρχεία της 
Αγγλίας στην κατοχή του Υπουργείου Εξωτερικών και 
Κοινοπολιτείας και του Υπουργείου Άμυνας. Τα έγγραφα 
τηρούνται στην περιοχή Milton Keynes18 στην Αγγλία. Είναι 
γνωστό ότι οι αποικιοκράτες όταν εγκατέλειψαν την Κύπρο 
πήραν μαζί τους όλα τα σημαντικά αρχεία (migration of 
records). Στο πλαίσιο των ερευνών αυτών19 για σκοπούς 
προώθησης της πιο πάνω αγωγής, διαπιστώθηκε ότι στους 
δύο βασικούς μάρτυρες κατηγορίας και συγκεκριμένα στους 
«κυρίους» Ντερέκογλου και Τζίνγκιζ είχε προσφερθεί νέα 
ζωή (new life) στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να δώ-
σουν μαρτυρία ότι αναγνώρισαν τον Καραολίδη σαν τον δο-
λοφόνο του αστυνομικού Πουλλή και ότι περαιτέρω είχαν 
καταδιώξει τον Καραολή μαζί με άλλους μετά τη δολοφονία. 
Παρόλη την επιβεβαίωση της μαρτυρίας αυτής από αυτό-
πτη μάρτυρα, ο οποίος τη διάβασε και βεβαιώνει ενόρκως σε 
Ένορκη Δήλωσή του τούτο, καταβλήθηκε δυστυχώς εκ των 
υστέρων προσπάθεια από τις Αγγλικές Αρχές να μετακινηθεί 
το υλικό αυτό από τους φακέλους!! 

Προέκυψε επίσης στη συνέχεια μετά από περαιτέρω έρευ-
νες20, ότι την περίοδο αυτή 1955–1959 γίνονταν πληρωμές σε 
πληροφοριοδότες, και η Βρετανική Κυβέρνηση παρείχε βοή-
θεια σε αυτούς και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν 
την Κύπρο και να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η 
συνήθης αμοιβή ήταν 1.000 λίρες. 

Προέκυψε επίσης από τις έρευνες ότι ποσό 1.000 λιρών κα-
ταβλήθηκε σε κάποιον το όνομα του οποίου αφαιρέθηκε από 
το αρχείο διά τη συμβολή του όμως, όπως αναφέρεται, στην 
καταδίκη του Καραολίδη για τον φόνο του αστυνομικού 195 
Πουλλή στις 28.8.1955.

Επιβεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, το όνομα 
του οποίου αφαιρέθηκε για να μην αποκαλυφθεί (redacted) 
δεν έλαβε ενεργό μέρος στη σύλληψη του Καραολή. 
Επιβεβαιώνεται όμως ότι αναγνώρισε τον δολοφόνο σε ανα-
γνωριστική παράταξη έως εάν να ήταν παρών κατά τον χρό-

16. Chapter XII Alice’s Evidence.

17.  Sophocleous & others v. The Foreign and Commonwealth Office 
and Ministry of Defence, Case No. HQ15 X01164.

18. Hanslope Park.

19. Φάκελος FCO 141/3731.

20. Φάκελος FCO 141/4549.

νο του φόνου, ενώ δεν ήταν. Δια τη μαρτυρία του αυτή εισέ-
πραξε το ποσό των 1000 λιρών σύμφωνα με τη κυβερνητική 
πρακτική για αμοιβές. 

Μια άλλη πτυχή της υπόθεσης η οποία αποκαλύφθηκε στο 
πλαίσιο ερευνών των φακέλων, σχετίζεται με τον δημόσιο 
κατήγορο. Σε συγκεκριμένη συνέντευξη21 η οποία μαγνητο-
φωνήθηκε από υψηλά ιστάμενο πρόσωπο της αποικιακής 
διοίκησης τότε, αποκαλύπτεται ο ρόλος του Ντενκτάς, τον 
οποίο οι Άγγλοι γνώριζαν πολύ καλά. Αποκαλύπτεται λοι-
πόν μέσα από αυτή τη συνέντευξη ότι εις απάντηση της ΕΟΚΑ 
οι Τούρκοι είχαν συστήσει τη δική τους οργάνωση που χα-
ρακτήριζαν ως αμυντική με το όνομα Volkan. Η οργάνωση 
αυτή παρουσιαζόταν προς τα έξω μέσω τουρκικών «πολιτι-
στικών συλλόγων» και ο Ραούφ Ντενκτάς ήταν ο πρόεδρος 
των «πολιτιστικών αυτών συλλόγων.» Ως γνωστό, αναφέρε-
ται στη συνέντευξη, ο κ. Ντενκτάς ενεργούσε για λογαρια-
σμό της Κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητος και της προ-
σπάθειας στη Κύπρο των αποικιοκρατών ως Αναπληρωτής 
Εισαγγελέας Γενικών Υποθέσεων. Όταν η πληροφορία αυ-
τή έφτασε στα αυτιά της αποικιακής Διοίκησης, συζητή-
θηκε το θέμα με τον ίδιο τον Κυβερνήτη Sir Hugh Foot, o 
οποίος ενέκρινε όπως ληφθεί η συνέντευξη από τον Ραούφ 
Ντενκτάς σε γεύμα. Οι πληροφορίες αυτές ετέθησαν εις τον 
κ. Ντενκτάς, ότι δηλαδή αυτοί οι «Πολιτιστικοί Σύλλογοι» 
των οποίων προήδρευε ο κ. Ντενκτάς δεν ήταν τίποτε άλλο 
παρά η μάσκα της Volkan, κάτι το οποίο προφανώς αν έβλε-
πε το φως της δημοσιότητας θα δημιουργούσε προβλήμα-
τα στους αποικιοκράτες, εφόσον υπήρχε σύγκρουση συμ-
φερόντων. Σύμφωνα με τη συνέντευξη που πήρε ο ανώ-
τατος αυτός αξιωματούχος αποικιοκράτης, ο Ρ. Ντενκτάς 
απάντησε: «το βλέπω ότι αυτό δημιουργεί σημαντικές δυ-
σκολίες για εσάς, αλλά δεν το βρίσκω δύσκολο να συνδυά-
σω τα δύο καθήκοντά μου! Όμως βλέπω το τι εννοείς. Στην 
πραγματικότητα πιστεύεις ότι έπρεπε να παραιτηθώ από 
Εισαγγελέας Γενικών Υποθέσεων». Ζήτησε χρόνο να το σκε-
φτεί ο Ντενκτάς και όταν επανήλθε ανέφερε ότι το σκέφτη-
κε. Ανέφερε ότι σε «κρίση» αυτού του είδους «όταν η κοινό-
τητά μου βρίσκεται κάτω από υπερβολική κακομεταχείριση 
από την Ελληνοκυπριακή Κοινότητα πρέπει να υπερασπιστώ 
τη δική μου κοινότητα, και σαν αποτέλεσμα αισθάνομαι ότι 
πρέπει να παραιτηθώ». Η παραίτησή του έγινε δεκτή. 

Είναι προφανές από το περιεχόμενο της συνέντευξης αυτής 
ότι ο Ραούφ Ντενκτάς δεν μπορεί παρά να ενεργούσε, όπως 
παραδέχθηκε ο ίδιος πιο πάνω. Δηλαδή χρησιμοποιούσε την 
αγγλική πολιτική του διαίρει και βασίλευε προς εξυπηρέτηση 
των τουρκικών στόχων στην Κύπρο. 

10. Miscarriage of Justice: Κακοδικία

Μετά από αυτές τις πρόσφατες αποκαλύψεις δεν υπάρ-
χει καμία αμφιβολία ότι έχουμε μία έκδηλη κακοδικία 
(miscarriage of Justice). Στη βάση της μαρτυρίας η οποία 
προσφέρθηκε, ο Μιχαλάκης Καραολής δεν θα έπρεπε να κα-
ταδικασθεί διά τον φόνο του Πουλλή. Προκύπτει ότι η όλη 
μαρτυρία ήταν προκατασκευασμένη. Είναι τραγικό γιατί 
χρειάστηκε να περάσουν 60 τόσα χρόνια για να επιβεβαιωθεί 
εκείνο το οποίο μία ανεξάρτητη και αμερόληπτη Δικαιοσύνη 
έπρεπε να είχε διαπιστώσει. Ο αποικιοκράτες δεν είχαν κα-

21.  War Museum Interview with the Deputy Governor of Cyprus, 
George Sinclair Ref. Tape Z. side 2 (Reel 4) (Tap Counter 156-
213).
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μία απολύτως μαρτυρία εναντίον του Μιχαλάκη Καραολή. Τη 
μαρτυρία κατασκεύασε η Κατηγορούσα Αρχή εν γνώσει των 
αποικιοκρατών και με την ενθάρρυνσή τους. Οι αποικιοκρά-
τες χρησιμοποίησαν και πλήρωσαν το σύνοικο στοιχείο, για 
να καταδικάσουν και κρεμάσουν τον Μιχαλάκη Καραολή.

11. Δικαστικός Φόνος: Judicial Murder

Στο Κρατικό Αρχείο της Κύπρου εντοπίστηκε ένα τηλεγράφη-
μα της 22ας Νοεμβρίου του 1955 σε σχέση με δημοσιεύμα-
τα στην Αθήνα μετά το πέρας της πρωτόδικης και δευτερο-
βάθμιας διαδικασίας στην Κύπρο, τα οποία κατηγορούσαν 
τους Τούρκους μάρτυρες για δωροδοκία και για την ποιότη-
τα της μαρτυρίας των μαρτύρων της Κατηγορούσας Αρχής. 
Αναφορά γίνεται και σε εκπομπή του Ράδιο Αθήνα της 16ης 
Νοεμβρίου του 1955 και στο εξής σχόλιο «Οι λεπτομέρειες 
οι οποίες γνωστοποιήθηκαν σε σχέση με την καταδίκη του 
Κύπριου πατριώτη Μιχάλη Καραολή σε θάνατο είναι τρομα-
κτικές σε ειλικρινείς συνειδήσεις. Φτάνουν τα όρια του δικα-
στικού σκανδάλου και φέρνουν τον πολιτισμό πίσω στις μαύ-
ρες μέρες της Ιεράς Εξέτασης», «πιστεύουμε ότι το δικαστι-
κό σκάνδαλο της Κύπρου θα πρέπει να προσελκύσει την προ-
σοχή του Λόρδου Καγκελάριου του ιδίου γιατί το τι τίθεται 
εν αμφιβόλω είναι η τιμή της Αγγλικής Δικαιοσύνης και όχι 
η κεφαλή ενός αθώου Κύπριου πατριώτη». Το τηλεγράφημα 
στάληκε από την Αθήνα στον Κυβερνήτη και διανεμήθηκε ευ-
ρέως και στην Αγγλική Κυβέρνηση (Whitehall).

Το αποτέλεσμα της καταδίκης εν γένει χαρακτηρίστηκε στην 
Ελλάδα ως «δικαστικός φόνος»22. Υπό το φως και της νέας 
μαρτυρίας που εντοπίστηκε πρόσφατα, αλλά και της εν γένει 
«κακοδικίας» σε ένα κλίμα πολιτικά φορτισμένο, το συμπέ-
ρασμα δεν απέχει από την πραγματικότητα.

22. Χρ. Ανδρέου, Ibid σελ. 592-593 και σελ. 573.


