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Η πρώτη σε θάνατο καταδίκη του Μιχαλάκη Καραολή (παρωδία δίκης) 

Δρ. Χρίστος Κληρίδης  

1. Το Χρονικό της Δίκης: Δίκη “Express” 

Η εκτέλεση του Αστυνομικού Πουλλή του “special branch” διεπράχθη στην οδό 

Λήδρας Λευκωσία στις 28/8/1955.  

O Μιχαλάκης Καραολής συνελήφθη στις 3/9/1955. Λίγες μέρες μετά διεξήχθη 

προανάκριση3 και η δίκη στο ειδικό κακουργιοδικείο και η καταδικαστική απόφαση 

εξεδόθη τον Οκτώβριο 28, 1955. Η δίκη διήρκησε 5 μέρες, πρωί, απόγευμα από τις 

24.10.55 μέχρι 28.10.1955. Στο τέλος της δίκης την Πέμπτη μέρα το απόγευμα 

εξεδόθη η απόφαση.  Η απόφαση εφεσιβλήθη. Στις 12/11/1955 εξεδόθη η απόφαση 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Εφετείου) μετά από ακροαματική διαδικασία. Η απόφαση 

του Ανακτοβουλίου εξεδόθη στις 13/4/1956. Αν ληφθεί  υπόψη ότι η υπόθεση 

«πολεμήθηκε» σε όλα τα στάδιά της, τόσο στο Κακουργιοδικείο όσο και στο Εφετείο 

και στο Ανακτοβούλιο, η τελική εκδίκασή 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.  

Σε επιστολή του ημερομηνίας19 Μάϊου 1956, ο εκ των συνηγόρων της Υπεράσπισης 

Στέλιος Παυλίδης QC είχε διαμαρτυρηθεί για τα στενά χρονικά πλαίσια με τα οποία 

βρέθηκε αντιμέτωπη  η Υπεράσπιση μιας δύσκολης υπόθεσης, όπως και για την όλη 

διαδικασία που ακολουθήθηκε και τη κακομεταχείριση της οποίας έτυχε από τους 

αποικιοκράτες ο ίδιος σε επίσκεψή του στις Κεντρικές Φυλακές. 
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2. Η απόφαση 

Μετά από ανάλυση της μαρτυρίας την οποία προσέφερε η κατηγορούσα αρχή, δηλαδή 

ο δημόσιος κατήγορος Ραούφ Ντεκτάς, 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 μάρτυρες 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 το χρόνο της δολοφονίας ο Μιχαλάκης Καραολής βρισκόταν 

αλλού.  

 

3. Η Πραγματικότητα 

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα τη γνωρίζουμε γιατί έχει γραφτεί και, εξ όσων 

γνωρίζω, δεν έχει διαψευσθεί.  

Στο βιβλίο «Πεθαίνοντας για την Ελευθερία», 2η έκδοση 1999 Τόμος 1 Μιχαλάκης 

Καραολής, σελ. 76, ο ΑΠ αναφέρει τα εξής: 

«Η συγκέντρωση της «Αλάμπρας» είχε στο μεταξύ τελειώσει 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 φώναζε «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 
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περίπτερο του Χαριτωνίδη.  Ο Πουλλής βάδιζε με γοργό βήμα και μόλις βρέθηκε 

μπροστά από το  περίπτερο έσκυψε προς τη θυρίδα.  Εκείνη ακριβώς τη στιγμή 

εγώ βρέθηκα 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 κτυπήσουμε, αφού στην είσοδό της βρίσκονταν αστυνομικοί, οι 

οποίοι την ώρα εκείνη ήταν έτοιμοι να αποχωρήσουν. Ο Πουλλής είχε γυρισμένη 

τη πλάτη του προς εμένα και έτσι όπως ήμουν πίσω  του, σε απόσταση ενός 

μέτρου περίπου, ανέσυρα το περίστροφό μου με το δεξί μου χέρι, το έβαλα κάτω 

από το αριστερό σαν σταυρό, και του έριξα τον πρώτο πυροβολισμό που τον 

έπληξε στη πίσω δεξιά πλευρά. Τον είδα να ξαφνιάζεται και να στρίβει προς 

εμένα οπότε του έριξα το 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 μερικούς πυροβολισμούς που φαίνεται ότι 

δεν έπληξαν τον Πουλλή.»  

 

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 πάνω εκδοχές είναι αληθείς.  

 

4. Ατράνταχτα επιχειρήματα της Υπεράσπισης στο Ανώτατο Δικαστήριο 

Τα επιχειρήματα τα οποία τέθηκαν από τους συνήγορους Υπεράσπισης τόσο στο 

Ανώτατο Δικαστήριο στην Κύπρο που ασκούσε δευτεροβάθμια δικαιοδοσία σαν 
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Εφετείο αλλά και στη συνέχεια στο Ανακτοβούλιο, ήταν πολύ δυνατά και κατά τη 

γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είχαν απορριφθεί. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά 

επιχειρήματα όπως παρουσιάζονται στην ίδια την απόφαση ήσαν τα πιο κάτω:  . 

1. Η αποδοχή μαρτυρίας εκ μέρους της κατηγορούσας αρχής για πράξεις και 

συμβάντα που σχετίζονταν με τρίτα πρόσωπα και που διαδραματίστηκαν στην 

απουσία του Εφεσείοντα και με τα οποία ο Εφεσείοντας δεν είχε σχέση, επηρέασε 

δυσμενώς το αποτέλεσμα της δίκης. Το Εφετείο διά του Ζεκιά Δ., αποφάνθηκε ότι η 

Κατηγορούσα Αρχή προχώρησε περαιτέρω και εισήγαγε μαρτυρία  που σχετιζόταν με 

δολοφονίες άλλων και οι οποίες συνδέθηκαν, χωρίς να αποδειχθεί τούτο, με την 

ΕΟΚΑ. Το Εφετείο έκρινε ότι αυτή η τελευταία μαρτυρία για τις δολοφονίες δεν 

χρειαζόταν. Με όλο το σέβας προς την απόφαση Ζεκιά, Δ., ούτε και η άλλη μαρτυρία 

χρειαζόταν, η οποία μόλυνε τη σκέψη του Δικαστηρίου. Αν περιοριζόταν όπως όφειλε 

να περιοριστεί μόνο στη διαπίστωση «ότι ο κατηγορούμενος προσπαθούσε να 

διαφύγει “was on the run”» και ότι ο Εφεσείων Μιχαλάκης Καραολής βρέθηκε  να 

μεταφέρει σημείωμα προς τον Ζήδρο, η μαρτυρία αυτή δεν θα ήταν καταπελτική 

εναντίον του Μιχαλάκη Καραολή υπό το φως των επεξηγήσεων που έδωσε. Όμως 

επιτράπηκε περαιτέρω μαρτυρία για πράξεις τρίτων στις οποίες ο Μιχάλης Καραολής 

καμία ανάμειξη είχε, και δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο Μιχαλάκης Καραολής ήταν 

ουσιαστικά στέλεχος της Οργάνωσης και συμμετείχε στις δραστηριότητές της, 

υπάκουσε στις διακηρύξεις της, και δεν είναι τυχαία λοιπόν που μετέφερε το 

συγκεκριμένο μήνυμα. Με όλο το σέβας και πάλι προς την απόφαση του Ζεκιά Δ., ο 

οποίος αντιλαμβάνεται κανείς ότι ήταν σε πολύ δύσκολη θέση να ανατρέψει τον 

«προϊστάμενό» του, το γεγονός και μόνο ότι επιτράπηκε μαρτυρία πρωτόδικα και για 

άλλες δολοφονίες, δολιοφθορές κτλ με ύποπτους την ΕΟΚΑ, αναμφίβολα δηλητηρίασε 
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την όλη διαδικασία και τη σκέψη του οποιουδήποτε δικαστή 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 συνήγορο της Υπεράσπισης, Στέλιο Παυλίδη QC, τέθηκε το θέμα ότι ο 

μάρτυρας αυτός, ο οποίος σύμφωνα με τη μαρτυρία 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 είχε δει. 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 κατηγορούμενο 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 οποίος άλλαξε εκδοχές για το πότε τον είδε 

για πρώτη φορά, ο Αρχιδικαστής Hallinan C.J. δεν επέτρεψε τις ερωτήσεις αυτές, 

λέγοντας ότι ήταν θέμα ανθρώπινης ψυχολογίας!!!  

Περαιτέρω το γεγονός ότι ένας από τους μάρτυρες που παρουσίασε η κατηγορούσα 

αρχή, ο Τζινγκίζ, αποδείχθηκε ψευδομάρτυρας, έπρεπε να είχε οδηγήσει σε 

αμφιβολίες για τη μαρτυρία και των άλλων δύο μαρτύρων που παρουσιάστηκαν σαν 

αυτόπτες μάρτυρες. Όμως το Εφετείο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, λέγοντας ότι το 

πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έκανε εύρημα ότι η Κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε 

κατασκευασμένη μαρτυρία.  

3. Η παράλειψη της Αστυνομίας να λάβει λεπτομερή κατάθεση από τον Δαμιανό, θείο 

του Μιχαλάκη Καραολή, σύμφωνα με την οποία μαρτυρία του ο Μιχαλάκης Καραολής 
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ήταν στο σπίτι του κατά τον ουσιώδη χρόνο διάπραξης του εγκλήματος, δεν μπορούσε 

παρά να ερμηνευθεί σαν μία προσπάθεια της Αστυνομίας και της κατηγορούσας 

αρχής να υποβαθμίσουν την υπεράσπιση του άλλοθι και να εμπλέξουν τον 

Εφεσείοντα στην όλη υπόθεση. Είναι ορθή η παρατήρηση και εισήγηση των 

συνηγόρων της Υπεράσπισης.  

4. 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 κάποιο και για αυτό 

βρέθηκε στη σκηνή του εγκλήματος, είναι λανθασμένο. Μπορεί να μη γίνει πιστευτό το 

μέρος της μαρτυρίας για το ποδήλατο, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό συμπαρασύρει 

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 σκεπτικό ότι εάν η ιστορία για το δανεισμό του ποδηλάτου δεν γίνει δεκτή αυτό 

συμπαρασύρει και όλο το άλλοθι, ότι δηλαδή 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 πρωτόδικής απόφασης και πάλι το Εφετείο έσπευσε να βοηθήσει τον 

Αρχιδικαστή Hallinan C.J. λέγοντας ότι ούτως ή άλλως δεν έγινε δεκτή η Υπεράσπιση 

του άλλοθι, και θεώρησε ότι το τι είπε ο Αρχιδικαστής Hallinan επί τούτου δεν είναι 

τίποτε άλλο από μία απρόσεκτη δήλωση «unguarded statement». Αν είναι δυνατόν!!  

5. Περαιτέρω διάφορες αντιφάσεις των μαρτύρων κατηγορίας που παρουσιάστηκαν 

σαν αυτόπτες μάρτυρες, θίγησαν αλλά το Εφετείο είπε ότι η αξιοπιστία των μαρτύρων 

αυτών ήταν θέμα που αφορούσε το Πρωτόδικο Δικαστήριο που είχε την ευκαιρία να 

δει και να κρίνει του μάρτυρες. Αυτό κατά τη γνώμη  μου σαν συμπέρασμα επεξηγεί 
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και τον λόγο για τον οποίο ο Αρχιδικαστής Hallinan C.J. επέλεξε να κατεβεί από τα 

ψηλά δώματα του Ανωτάτου στο Ειδικό Κακουργιοδικείο για να δικάσει τον Μιχαλάκη 

Καραολή.  

6. Τέλος, ηγέρθη το θέμα ότι η δίκη διεξήχθη σε ατμόσφαιρα 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 απαράδεχτο τρόπο σε κρίσιμο 

σημεία της αντεξέτασης και η όλη διαδικασία να συμπληρωθεί σε δύο μήνες μετά το 

έγκλημα. Σίγουρα με τα σημερινά δεδομένα και για τους λόγους που αναπτύσσω 

περαιτέρω 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 ΕΣΑΔ. 

Όλα τα πιο πάνω τέθηκαν στο στάδιο της Έφεσης με μεγάλη επιδεξιότητα και 

επιμέλεια από τον Στέλιο Παυλίδη QC και Γιώργο Χρυσαφίνη QC,  με τη συνδρομή και 

των υπολοίπων συνηγόρων Υπεράσπισης, Α. Ινδιάνου, Ε. Αιμιλιανίδη, Γλαύκου 

Κληρίδη, Τίτου Φάνου.  

5. Ανακτοβούλιο 

Στο στάδιο του Ανακτοβουλίου κατά τον πλέον ικανό τρόπο 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 κακοδικία (real 

miscarriage of justice) .  
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6. 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 κατά τη γνώμη μου 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.  

Ο Μιχαλάκης Καραολής, στη βάση της μαρτυρίας και ανεξαρτήτως των πραγματικών 

γεγονότων, μπορούσε και έπρεπε να είχε αθωωθεί. Σίγουρα δημιουργήθηκαν λογικές 

αμφιβολίες. Η κάθε υπόθεση αποφασίζεται ως γνωστό στη βάση της προσαχθείσης 

μαρτυρίας. Ανεξάρτητα με την αλήθεια, στην υπόθεση Καραολή ψέματα έλεγαν οι 

πάντες. Όμως, το βάρος απόδειξης ήταν στους ώμους της κατηγορούσας Αρχής η 

οποία απέτυχε, αντικειμενικά ομιλούντες, να πείσει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.  

(1) Κατά τη γνώμη μου 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 αποτέλεσμα. Είναι 

γνωστό σε κάθε νομικό ότι τα ευρήματα του Πρωτόδικου Δικαστηρίου δύσκολα 

ανατρέπονται κατ’ έφεση,  όπως εξάλλου είδαμε πιο πάνω. Δεν ήταν μια τυχαία 

επιλογή 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 τίτλο του Barrister at Law του Gray’s Inn 1927 και υπηρέτησε για 
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δεκαετία 1930 – 1940 στη Νιγηρία στην αποικιακή διακυβέρνηση. Στη συνέχεια 

υπηρέτησε σαν Γενικός Εισαγγελέας στις Μπαχάμες μεταξύ του 1940 και 1944 και σαν 

Δικαστής από το 1944 έως το 1948. Επανήλθε σαν Γενικός Εισαγγελέας στη Νιγηρία 

μεταξύ των ετών 1948 και 1952, οπότε διορίστηκε σαν 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 καθεστώτα της Αγγλίας σαν 

μέρος του Αγγλικού αποικιακού κατεστημένου.  Αμέσως μόλις αποχώρησε από την 

Κύπρο, ανακηρύχθηκε σαν επίτιμος διδάκτωρ (LL.D) του κολεγίου του Trinity College 

στο Δουβλίνο το  1958, και μετατέθηκε σαν Δικαστής στα West Indies για τα επόμενα 

12 χρόνια μέχρι το 1961. Στη συνέχεια ανέλαβε σαν 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) Κατά τη γνώμη μου ήταν επίσης απαράδεκτο, ανώτατο στέλεχος του αγγλικού 

κατεστημένου να εκδικάζει υπόθεση 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 αποσκοπούσε στην ανατροπή του 

αποικιακού καθεστώτος και του ιδίου. Δεν μπορεί παρά ο ίδιος να θεωρούσε ότι η 

εκτέλεση του Ηρόδοτου Πουλλή αποτελούσε μέρος της προσπάθειας ανατροπής του 

αποικιακού καθεστώτος που θα συμπαρέσυρε και τον ίδιο, ο οποίος εκπροσωπούσε 

τη δικαστική λειτουργία σε ανώτατο επίπεδο της Αποικιοκρατίας. Η παραπομπή της 

υπόθεσης σε ειδικό Δικαστήριο που δίκαζε υποθέσεις της ΕΟΚΑ, με Δικαστή ένα 

δεδηλωμένο πειθήνιο αποικιοκράτη, 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. υφισταμένους 

του να αποφασίσουν κάτι διαφορετικό. Ο Αρχιδικαστής Hallinan C.J. ήταν ο 
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ενορχηστρωτής και διευθύνων της όλης συμφωνικής ορχήστρας που έπαιζε το 

Requiem του Μιχαλάκη Καραολή. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη διότι ξεκινά και τελειώνει, 

έχει αφετηρία και τέρμα την προκατάληψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο 

Αρχιδικαστής Hallinan C.J. επέλεξε να παραπέμψει ή να δεχθεί την παραπομπή με 

εισήγηση του κατήγορου  Αναπληρωτή Εισαγγελέα Γενικών Υποθέσεων Ντεκτάς στο 

Ειδικό Κακουργιοδικείο που εκδίκαζε πολιτικής φύσεως αδικήματα, δεχόμενος εξ 

υπαρχής την ίδια τη δική του προκατάληψη, ότι επρόκειτο διά μία πολιτική δίκη, η 

οποία συμπεριλάμβανε ενέργειες που αποσκοπούσαν στην ανατροπή του ίδιου του 

καθεστώτος, το οποίο ο ίδιος πιστά υπηρέτησε, υπηρετούσε και θα συνέχιζε να 

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

(4) Είναι πρωτάκουστο σε μία δίκη να παρουσιάζεται μαρτυρία τριών Τούρκων 

μαρτύρων κατ’ ισχυρισμόν παρόντων και επιμαρτυρούντων ότι ο Καραολής 

πυροβόλησε και σκότωσε 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 υποκίνησε 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 παρουσιάζεται ενώπιον δικαστηρίου ένας ψευδομάρτυρας και να 

χαρακτηρίζεται σαν τέτοιος, γιατί δεν είχε επιλογή, από τον ίδιο τον Αρχιδικαστή σαν 

ψευδομάρτυρας εφόσον η μαρτυρία του αντικρούστηκε και κατέρρευσε, αλλά οι 

υπόλοιποι δύο να μη λεν ψέματα!! Δηλαδή εκείνος ο οποίος σκηνοθέτησε τη μαρτυρία 

του ενός, δηλαδή η Κατηγορούσα Αρχή, δεν σκηνοθέτησε 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 «διαίρει και 
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βασίλευε» ακόμη και στο τομέα της Δικαιοσύνης, με Τούρκο κατήγορο και Τούρκους 

μάρτυρες αστυνομικούς. Εκ των υστέρων διαφάνηκε ότι ο Ραούφ Ντεκτάς, 

Αναπληρωτής Εισαγγελέας Γενικών Υποθέσεων, συνέπραττε στο παιχνίδι των 

Άγγλων με τους απώτερους στόχους του, οι οποίοι αποδείχθηκαν στη συνέχεια επί 

ανεξαρτησίας.  

7. 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 Βασιλείου14 διεξήχθησαν έρευνες στα κρατικά αρχεία της Αγγλίας στην 

κατοχή του Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας και ή Υπουργείου Άμυνας Στο 

πλαίσιο των ερευνών αυτών 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 δώσουν μαρτυρία ότι αναγνώρισαν τον «Καραολίδη» σαν 

τον δολοφόνο του αστυνομικού Πουλλή και ότι περαιτέρω είχαν καταδιώξει τον 

Καραολή μαζί με άλλους μετά τη δολοφονία.  Παρόλη την επιβεβαίωση της μαρτυρίας 

αυτής από αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος τη διάβασε και βεβαιώνει ενόρκως σε Ένορκή 

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 έρευνες, 17 ότι την περίοδο αυτή 

1955 – 1959 γίνονταν πληρωμές σε πληροφοριοδότες, και η Βρετανική Κυβέρνηση 

παρείχε βοήθεια σε αυτούς και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο και 

να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνήθης αμοιβή ήταν 1000 λίρες.  
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Προέκυψε επίσης από τις έρευνες ότι ποσό 1000 λιρών κατεβλήθηκε 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 αναγνωριστική παράταξη έως 

εάν να ήταν παρών κατά τον χρόνο του φόνου, ενώ δεν ήταν. Δια τη μαρτυρία του 

αυτή εισέπραξε το ποσό των 1000 λιρών σύμφωνα με τη κυβερνητική πρακτική για 

αμοιβές.  

8. Miscarriage of Justice: Κακοδικία 

Μετά από αυτές τις πρόσφατες αποκαλύψεις δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε 

μία έκδηλη κακοδικία (miscarriage of Justice). Στη βάση της μαρτυρίας η οποία 

προσφέρθηκε, ο Μιχαλάκης Καραολής δεν θα έπρεπε να καταδικασθεί 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  καμία απολύτως μαρτυρία εναντίον του Μιχαλάκη Καραολή. Τη μαρτυρία 

κατασκεύασε η κατηγορούσα αρχή εν γνώσει των αποικιοκρατών και με την 

ενθάρρυνσή τους. Οι αποικιοκράτες χρησιμοποίησαν και πλήρωσαν το σύνοικο 

στοιχείο, για να καταδικάσουν και κρεμάσουν τον Μιχαλάκη Καραολή.  

9. Δικαστικός Φόνος: Judicial Murder 

Το αποτέλεσμα της καταδίκης εν γένει χαρακτηρίστηκε στην Ελλάδα ως «δικαστικός 

φόνος». Υπό το φως και της νέας μαρτυρίας που ανέφερα πιο πάνω αλλά και της εν 
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γένει «κακοδικίας» που περιέγραψα σε ένα κλίμα πολιτικά φορτισμένο, μπορώ να πω 

ότι τούτο δυστυχώς δεν απέχει από τη πραγματικότητα.  

 

Δρ. Χρίστος Κληρίδης 

Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής 

Πανεπιστημίου Frederick 
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