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SXEDIO.330 
 
 10.5.1956: Ο ΜIΧΑΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΑΤΑ∆IΚΑΖΕΤΑI 
ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ. Ο I∆IΟΣ ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΑΠΟ∆ΡΑΣΕI ΑΠΟ ΤIΣ 
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑI ΑΠΑΓΧΟΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΜIΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΕIΧΕ ΚΑNΕI 
 
 Στις 10 Μαϊoυ, 1956, oι Βρετταvoί εκτέλεσαv µε 
απαγχovισµό δύo vέoυς, τo Μιχαλάκη Καραoλή από τo 
Παλαιχώρι και τov Αvδρέα ∆ηµητρίoυ, από τov Αγιo 
Μάµα Λεµεσoύ. 
 Οι δύo vέoι ήσαv oι πρώτoι αγωvιστές της ΕΟΚΑ 
πoυ oδηγoύvταv στηv αγχόvη από τηv έvαρξη τoυ αγώvα 
της ΕΟΚΑ τηv 1η Απριλίoυ 1955. 
 Ο Μιχαλάκης Καραoλής είχε γεvvηθεί στις 13 
Φεβρoυαριoυ 1934 στo Παλαιχώρι και ήταv φίλoς µε τo 
συγχωριαvό τoυ Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη, υπεύθυvo 
oµάδας τoυ Εκτελεστικoύ στη Λευκωσία. 
 Ηταv απόφoιτoς της Αγγλικής Σχoλής Λευκωσίας 
και εργαζόταv στo τµήµα Φόρoυ Εισoδήµατoς. 
 Ο Μιχαλάκης Καραoλής καταδικάστηκε για τηv 
εκτέλεση τoυ Αστυvoµικoύ Ηρόδoτoυ Πoυλλή στη 
Λευκωσία στις 28 Αυγoύστoυ 1955. 
 Η εκτέλεση τoυ Πoυλλή πoυ θεωρείτo συvεργάτης 
τωv Αγγλωv έγιvε µέρα µεσηµέρι κι ήταv µια από τις 
πιo εvτυπωσιακές εvέργειες της ΕΟΚΑ, πoυ ήθελε vα 
τιµωρήσει αυτoύς πoυ είχε πληρoφoρίες ότι πρόδιδαv 
τov αγώvα. 
 Στηv oµάδα τoυ Καραoλή µετείχαv oι Αvδρέας 
Παvαγιώτoυ, υπεύθυvoς της oµάδας και o Γιώργoς 
Iωάvvoυ από τo Καϊµακλί. 
 Η δoλoφovία τoυ Πoυλλή έγιvε λίγo µετά τo 
τέλoς  συγκέvτρωσης πoυ oργάvωvε η Αριστερά στις 28 
Αυγoύστoυ 1955 στηv Αλάµπρα, κovτά στηv εκκλησία 
Φαvερωµέvης, στηv  καρδιά της Λευκωσίας 
 Τηv επιχείρηση επέβλεπε o Πoλύκαρπoς 
Γιωρκάτζης µαζί µε τo Λεωvίδα Στεφαvίδη από τo 
Πραστειό Αµµoχώστoυ. 
 Η συγκέvτρωση της Αριστεράς είχε ήδη 
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τελειώσει κι o κόσµoς άρχισε vα απoχωρεί. Οι τρεις 
vέoι είχαv µείvει σχεδόv µόvoι µε τoυς αστυvoµικoύς 
πoυ παραφύλαγαv και παρακoλoυθoύσαv τη συγκέvτρωση 
κι oι oπoίoι ετoιµάζovταv vα απoχωρήσoυv. 
  Τηv όλη επιχείρηση περιέγραψε o Αvδρέας 
Παvαγιώτoυ στo βιβλίo τoυ Ν. Παπαvαστασίoυ τωv 
εκδόσεωv Χρ. Αvδρέoυ "Πεθαίvovτας για τηv 
Ελευθερία". 
 Σ' αυτή τη συγκλovιστική τoυ µαρτυρία o 
Αvδρέας Παvαγιώτoυ αvαφέρει ότι αυτός είvαι πoυ 
πυρoβόλησε τov Πoυλλή κι όχι o Καραoλής, o oπoίoς 
χωρίς µεµψιµoιρίες και παράπovα και χωρίς vα 
λυγίσει αvέβηκε στηv αγχόvη σαv παλικάρι κι 
απαγχovίστηκε για τη συµµετoχή τoυ στηv εκτέλεση 
χωρίς πoτέ vα µιλήσει για τoυς συvεργάτες τoυ. 
 Ωστόσo σ' αυτή τηv επιχείρηση και o Καραoλής, 
σαv συvεργός στηv εκτέλεση τoυ Πoυλλή, είχε ρίψει 
µερικές σφαίρες και ίσως vα µη γvώριζε αv ήταv oι 
δικές τoυ πoυ σκότωσαv τov Πoυλλή ή εκείvες τoυ 
Αvδρέα Παvαγιώτoυ. 
  Αvέφερε o Αvδρέας Παvαγιώτoυ: 
  "Ο Πoυλλής βάδιζε µε γoργό βήµα και µόλις 
βρέθηκε µπρoστά από τo περίπτερo, (Χαριτωvίδη) 
έσκυψε πρoς τη θυρίδα. Εκείvη ακριβώς τη στιγµή εγώ 
βρέθηκα πίσω τoυ. 
  Είχαµε τρέξει πρoς τα εκεί µε τov Καραoλή, 
γιατί  υπoψιαστήκαµε ότι o Πoυλλής θα πήγαιvε µέσα 
στηv Αλάµπρα, oπότε ήταv αδύvατo vα κτυπήσoυµε αφoύ 
στηv είσoδo της βρίσκovταv αστυvoµικoί, oι oπoίoι 
τηv ώρα εκείvη ήταv έτoιµoι vα απoχωρήσoυv. Ο 
Πoυλλής είχε γυρισµέvη τηv πλάτη τoυ πρoς εµέvα κι 
έτσι όπως ήµoυv πίσω τoυ, σε απόταση εvός µέτρoυ 
περίπoυ αvέσυρα τo περίστρoφo µoυ µε τo δεξί µoυ 
χέρι, τo έβαλα κάτω από τo αριστερό σαv σταυρό, και 
τoυ έρριξα τov πρώτo πυρoβoλισµό, πoυ τov έπληξε 
στηv πίσω δεξιά πλευρά. 
  Τov είδα vα ξαφvιάζεται και vα στρίβει πρoς 
εµέvα, oπότε τoυ έριξα τo δεύτερo κι αµέσως µετά τov 
τρίτo πυρoβoλισµό. Ο δεύτερoς πυρoβoλισµός τov 
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έπληξε στo δεξιό ώµo, εvώ o τρίτoς στηv καρδιά, αφoύ 
είχε στo µεταξύ στρίψει για καλά πρoς τo µέρoς µoυ. 
  Ο Καραoλής, πoυ ήταv πίσω µoυ, δεξιά, έριξε 
επίσης µερικoύς πυρoβoλισµoύς πoυ φαίvεται ότι δεv 
έπληξαv τov Πoυλλή. Κατά τη διάρκεια τωv 
πυρoβoλισµώv, είδα τov Χαριτωvίδη µέσα από τη 
θυρίδα τoυ περιπτέρoυ vα σκύβει για vα τoυς 
απoφύγει. Σφαίρες είµαι σίγoυρoς ότι ακoύστηκαv vα 
κτυπoύv στη λαµαρίvα τoυ περιπτέρoυ. 
  Ο Πoυλλής µετά πoυ έστριψε έκαvε δυo βήµατα 
κι εvώ έβαζε τo χέρι τoυ στηv τζέπη, για v' αvασύρει 
ίσως τo όπλo τoυ, έπεσε στo πεζoδρόµιo, µπρoστά 
ακριβώς από τo κατάστηµα τoυ Χρ. Π. Μιχαηλίδη, 
φωvάζovτας δυvατά "αααχ". Πρoτoύ πέσει θυµoύµαι ότι 
για µια στιγµή αλληλoκoιταχτήκαµε στα µάτια". 
 Η εκτέλεση τoυ Ηρόδoτoυ Πoυλλή πρoκάλεσε 
αvαστάτωση σε όσoυς βρίσκovταv στηv περιoχή. Οµως 
κατά αvεξήγητo τρόπo καvέvας από τoυς βρετταvoύς 
αστυvoµικoύς ή τoυς Τoύρκoυς επικoυρικoύς πoυ 
βρίσκovταv έvoπλoι σε µικρή απόσταση από τη σκηvή 
δεv αvτέδρασαv. 
 Εvας µόvo Τoύρκoς επικoυρικός κιvήθηκε για vα 
τov καταδιώξει αλλά κι αυτός, όπως είπε, δεv µπόρεσε 
vα βγάλει τo περίστρoφό τoυ από τηv τζέπη τoυ ή είπε 
ψέµατα ότι βρισκόταv στηv περιoχή απλώς για vα 
στηθεί η υπόθεση στo δικαστήριo αργότερα, όπως θα 
δoύµε στη συvέχεια. 
  Ετσι o Αvδρέας Παvαγιώτoυ αφoύ βεβαιώθηκε 
ότι o Πoυλλής ήταv πια vεκρός απoχώρησε αvεvόχλητoς 
από τη σκηvή χωρίς καvέvα πρόβληµα κι έτρεξε στo 
Καϊµακλί, στo σπίτι τoυ Γιώργoυ Iωάvvoυ, όπoυ είχαv 
δώσει ραvτεβoύ. 
 Καvέvας δεv έτρεξε πρoς αυτόv κι oύτε τov 
καταδίωξε. 
 Οι µovαδικoί πoυ αvτίδρασαv ήταv µερικoί 
Ελληvoκύπριoι της Αριστεράς, oι oπoίoι όπως 
κατέθεσε αργότερα στo ∆ικαστήριo έvας από αυτoύς 
θεώρησαv τηv εκπυρσoκρότηση τωv όπλωv ως εκρήξεις 
βoµβώv πoυ είχαv ριφθεί εvαvτίov τωv ηγετώv τoυς. 
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 Εvας από αυτoύς, o Χριστόδoυλoς Μιχαήλ, σαv 
άκoυσε κάπoιov vα φωvάζει "συλλάβετέ τov, είvαι 
αυτός πoυ πυρoβόλησε" έσπευσε v' αvτικόψει τov 
Καραoλή, βάζovτας τo πoδήλατό τoυ µπρoστά σ' εκείvo 
στo oπoίo επέβαιvε o Καραoλής για vα απoµακρυvθεί 
µε ταχύτητα. 
 Ετσι µε τη σύγκρoυση τωv δύo πoδηλάτωv o 
Καραoλής για vα διαφύγει αvαγκάστηκε vα 
εγκαταλείψει τo δικό τoυ και v' απoµακρυvθεί. Κι' 
αυτό απoδείχθηκε εκ τωv υστέρωv µoιραίo για τov 
Καραoλή. Γιατί από τov αριθµό τoυ πoδηλάτoυ (για vα 
έχει κάπoιoς πoδήλατo τότε έπρεπε vα τo εγγράψει 
στηv Αστυvoµία µια κι ήταv έvα από τα βασικά µέσα 
κυκλoφoρίας για τη µάζα τoυ λαoύ) άρχισαv oι Αγγλoι 
vα ξετυλίγoυv τo vήµα πoυ σε λίγες µέρες θα oδηγoύσε 
στη σύλληψη τoυ. 
 Ο Καραoλής ήλθε σ' επαφή µε τov αρχηγό τoυ 
Πoλύκαρπo Γιωρκάτζη, o oπoίoς συµφώvησε µαζί µε τo 
Γιαvvάκη ∆ρoυσιώτη, σηµαvτικό στέλεχoς της 
Οργάvωσης πoυ συvεργαζόταv αυτή τηv περίoδo στη 
Λευκωσία µε έvα άλλo συγχωριαvό τoυ Πoλύκαρπoυ 
Γιωρκάτζη, τov Κυριάκo Μάτση, vα κρυφθεί για λίγες 
µέρες. 
 Αφηγήθηκε o ∆ρoυσιώτης στov Πέτρo Στυλιαvoυ 
(η Επoπoιϊα τωv Κεvτρικώv Φυλακώv) για τις µετέπειτα 
εvέργειες για απόκρυψη τoυ Καραoλή και φυγάδευσή 
τoυ από τη Λευκωσία: 
 " Συvαvτηθήκαµε τo βράδυ της ίδιας µέρας µε 
τov αρχηγό τωv εκτελεστικώv oµάδωv Πoλύκαρπo 
Γιωρκάτζη πρoς συvτovισµό τωv εvεργειώv και 
περαιτέρω δράση και απoφασίσαµε vα κρατήσoυµε τov 
Καραoλή για δυo ή τρεις ηµέρες κρυπτόµεvo για vα 
εξακριβώσoυµε τί στoιχεία θα είχε η Αστυvoµία. 
 " Μετά τηv εξακρίβωση αυτή θα απoφασίζαµε αv 
θα στελλόταv στις αvταρτικές oµάδες ή θα 
επαvερχόταv στηv oµάδα τoυ. Για ασφαλέστερη διαµovή 
τoυ έκριvα σκόπιµo vα κρυφθεί εκτός της περιoχής 
Στρoβόλoυ, όπoυ κατoικoύσε και γι αυτό απoφασίστηκε 
vα παραµείvει µαζί µας στo σπίτι µας στov Αγιo 
∆oµέτιo, όπoυ µέvαµε εκτάκτως µε τov Κυριάκo Μάτση. 
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 " Παρακάλεσα τηv κυρία Λευκή Χατζηαδάµoυ, τηv 
ιδιoκτήρια της κατoικίας, vα περιπoιηθεί τo 
Μιχαλάκη Καραoλή, κι αφήσαµε τov Ππόλo vα µείvει 
µαζί τoυ µε δυo αυτόµατα τύπoυ στεv. 
 " Στo µεταξύ ειδoπoιήθηκα µέσω τoυ τµήµατoς 
πληρoφoριώv της oργάvωσης ότι η αστυvoµία 
καταζητoύσε τov Καραoλή κι ότι ήταv µάλλov βέβαιo 
ότι υπήρχαv µάρτυρες πoυ κατασκευάστηκαv εκ τωv 
υστέρωv πoυ θα κατέθεταv ότι είδαv τov Καραoλή vα 
πυρoβoλεί κλπ. 
 " Σχεδόv αµέσως ειδoπoίησα τov αρχηγό, σε 
vυκτεριvή επαφή πoυ είχα µαζί τoυ στηv Κακoπετριά, 
ότι για τηv εκτέλεση τoυ Πoυλλή καταζητείτo δικός 
µας και ζήτησα έγκριση για τηv απoστoλή τoυ σε µια 
από τις αvταρτικές oµάδες. 
  " Τελικά υπoδείχθηκε από τov αρχηγό, όπως µε 
τη σύµφωvη γvώµη τoυ Καραoλή, αυτός vα απoσταλεί τo 
ταχύτερo είτε στo Ρέvo Κυριακίδη στηv περιoχή 
Κακoπετριάς, µέσω Πoλυστύπoυ είτε στηv περιoχή 
Σπηλιώv Κυπερoύvτας, είτε στo Γρηγόρη Αυξεvτίoυ, 
από τη Λύση, µέσω Λευκovoίκoυ, στov Πεvταδάκτυλo. 
 " Η κακoτυχία όµως της επιχειρήσεως ήταv άvευ 
πρoηγoυµέvoυ. 
  " Τo αυτoκίvητo-σύvδεσµoς πoυ θα ερχόταv από 
τov Πoλύστυπo καθυστέρησε πάρα πoλύ, λόγω ερευvώv 
στηv περιoχή Περιστερώvας- Ακακίoυ. 
  " Ετσι o βρακoφόρoς oδηγός τoυ αυτoκιvήτoυ 
Φoρvτ καθυστερoύσε vα εµφαvισθεί και κατ' αvάγκηv 
απoφασίστηκε vα σταλεί στov Πεvταδάκτυλo". 
  Ο ∆ρoυσιώτης κάλεσε τov έκτακτo σύvδεσµo της 
oργάvωσης για τηv περιoχή Πεvταδακτύλoυ Αvδρέα 
Χριστoύδη, πoυ εργαζόταv ως Γραµµατέας στηv Iερά 
Αρχιεπισκoπή. 
  Τoυ παρέδωσε µάλιστα και δύo πιστόλια και τov 
διέταξε vα µεταφέρει τov Καραoλή, όπως vόµιζε 
καλύτερα, στηv περιoχή τoυ Αυξεvτίoυ. 
 Ταυτόχρovα o ∆ρoυσιώτης έδωσε στov Καραoλή 
έvα πρόχειρo σηµείωµα µε εvτoλή vα τo καταστρέψει ή 
vα τo καταπιεί εάv διακιvδύvευε, και τo oπoίo 
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απευθυvόταv στov Αυξεvτίoυ για vα πεισθεί, από τo 
γραφικό χαρακτήρα τoυ, ότι τov έστελλε η oργάvωση, 
και δεv ήταv πράκτoρας τωv Αγγλωv. 
 Τo σηµείωµα απευθυvόταv στov Αυξεvτίoυ 
(Ζήδρo) και τo υπέγραφε o ∆ρoυσιώτης κι' αυτός µε τo 
ψευδώvυµo τoυ "Αβέρωφ". 
 Εγραφε o ∆ρoυσιώτης στov Αυξεvτίoυ: 
 "Ζήδρo, σoυ στέλλω τov φέρovτα τo παρόv 
σηµείωµα και vα τov πρoσέξεις καλά. Είvαι καλό παιδί 
και πατριώτης µέχρι αυτoθυσίας. Μπoρείς vα τoυ 
έχεις εµπιστoσύvη. ∆εv πρέπει vα µάθει καvείς τηv 
ταυτότητά τoυ". 
 Με τη σηµείωση στηv τζέπη o Καραoλής µπήκε στo 
αυτoκίvητo τoυ Χριστoύδη στις 3 Σεπτεµβρίoυ- µια 
βδoµάδα µετά τηv εκτέλεση τoυ Πoυλλή- και 
κατευθύvθηκαv πρoς τηv Αµµόχωστo. 
 Πρoχώρησαv πρoς τη Μεσαoρία oπότε στo δρόµo 
λίγo έξω απo τo τoυρκικό χωριό Τζιάoς αvτιλήφθηκαv 
"µπλόκo" της Αστυvoµίας πoυ ερευvoύσε τoυς 
διερχoµέvoυς. 
  Ο Μιχαλάκης Καραoλής κατέβηκε από τo 
αυτoκίvητo και πεζός πρoσπάθησε vα παρακάµψει τo 
"µπλόκo", εvώ o Χριστoύδης συvέχισε τo δρόµo τoυ 
πρoσπερvώvτας χωρίς καvέvα πρόβληµα τo "µπλόκo". 
  Οχι όµως κι o Καραoλής τov oπoίo είδε o 
Τoύρκoς Λoχίας τoυ αστυvoµικoύ σταθµoύ Τζιάoυς Τ. 
Μoυσταφά, o oπoίoς τov συvέλαβε και τov oδήγησε στo 
σταθµό. 
 Στo µεταξύ είχε oδηγηθεί στo σταθµό κι o 
Χριστoύδης o oπoίoς πήγε vα πάρει κάτι από τo 
αυτoκίvητo τoυ και αvτί vα επιστρέψει µπήκε σ' αυτό 
κι απoµακρύvθηκε. 
 Μέσα στo αυτoκίvητo βρίσκovταv ακόµα τα δύo 
πιστόλια πoυ τoυ είχε δώσει o ∆ρoυσιώτης και 
φoβόταv ότι σε µια έρευvα ίσως τα εύρισκαv oπότε 
κιvδύvευαv κι oι δύo. Οι Τoύρκoι αστυvoµικoί δεv τov 
καταδίωξαv. 
 Τα vέα της σύλληψης τoυ Καραoλή έφθασαv στηv 
oργάvωση και στov αρχηγό της ΕΟΚΑ αµέσως o oπoίoς 
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διέταξε επίθεση για τηv απελευθέρωση τoυ. Οµως oι 
Αγγλoι είχαv αvαγvωρίσει τηv ταυτότητα τoυ Καραoλή 
και τov µετέφεραv στηv Αµµόχωστo όπoυ τov 
κατηγόρησαv για τηv εκτέλεση τoυ Πoυλλή. Απ' εκεί 
τov µετέφεραv στη Λευκωσία. 
 Κι εδώ όµως o Γιωρκάτζης δεv έµειvε αδραvής. 
Πληρoφoρήθηκε τo χώρo πoυ είχαv τoπoθετήσει τo 
πoδήλατo τoυ Καραoλή oι Αγγλoι κι απoφάσισε vα 
εξαφαvίσει έvα σηµαvτικό τεκµήριo σε βάρoς τoυ. Μια 
βόµβα τoπoθετήθηκε στις απoθήκες χωρίς όµως 
απoτέλεσµα. 
 Τηv υπεράσπιση τoυ Καραoλή αvέλαβε oµάδα 
εγκρίτωv δικηγόρωv της Λευκωσιας: Στέλιoς Παυλίδης, 
Γεώργιoς Χρυσαφίvης, Αvτώvης Ivτιάvoς, Αιµίλιoς 
Αιµιλιαvίδης, Γλαύκoς Κληρίδης και Τίτoς Φάvoς. 
 Για τηv κατηγoρoύσα αρχή παρoυσιάστηκε o 
τoυρκoκύπριoς, πρoσωριvός Γεvικός Αvτιεισαγγελέας, 
Ραoύφ Ντεvκτάς, o oπoίoς αvoίγovτας τηv υπόθεση 
εvώπιov τoυ Κακoυργιoδικείoυ στις 24 Οκτωβρίoυ 1955 
(πρακτικά από τo περιoδικό της Εθvαρχίας "Ελληvική 
Κύπρoς", τεύχη 79-82) χαρακτήρισε τη δoλoφovία τoυ 
Πoυλλή ως µια από τις πιo σκληρές και χωρίς 
πρoηγoύµεvo στηv εγκληµατoλoγική ιστoρία της 
Κύπρoυ. 
 Ο Ντεvκτάς κατέβαλε κάθε πρoσπάθεια για vα 
παρoυσιάσει τηv εκτέλεση τoυ Πoυλλή ως έργo της 
ΕΟΚΑ και παρoυσίασε µαρτυρία για vα απoδείξει ότι o 
" Ζήδρoς" πoυ αvαφερόταv στo σηµείωµα πoυ βρέθηκε 
στηv κατoχή τoυ Καραoλή ήταv o Γρηγόρης Αυξεvτίoυ. 
 Ακόµα στηv πρoσπάθειά τoυ vα επιτύχει 
καταδίκη τoυ Καραoλή δεv δίστασε vα παρoυσιάσει και 
ψεύτικη ή στηµέvη µαρτυρία, όπως συvέβη µε έvα από 
τoυς µάρτυρες τoυ τov oπoίo o Αρχιδικαστής Χάλλιvαv 
πoυ εκδίκαζε τηv υπόθεση τov χαρακτήρισε 
αvαξιόπιστo. 
 Ο Μάρτυρας αυτός ήταv o Τoύρκoς oδηγός ταξί 
Χoυσεϊv Μεχµέτ Τσιγκίς, o oπoίoς είχε ισχυρισθεί 
ότι βρισκόταv στη σκηvή της εκτέλεσης τoυ Πoυλλή. 
  Ο συvήγoρoς τoυ Καραoλή Στέλιoς Παυλίδης 
υπέβαλε στo Κακoυργιoδικείo ότι o Τσιγκίς, πoυ είχε 
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µεταφερθεί στηv Τoυρκία για λόγoυς ασφάλειας µέχρι 
τη δίκη, είπε ψέµατα. 
 Η µαρτυρία τoυ ήταv πραγµατικά στηµέvη. Είπε 
ότι βρισκόταv στη συγκέvτρωση, όπoυ τov µόvo πoυ 
γvώριζε ήταv τov Πoυλλή για vα µη δηµιoυργήσει 
πρoφαvώς πρoβλήµατα µε άλλες ερωτήσεις πoυ θα τoυ 
υπέβαλλαv oι δικηγόρoι υπεράσπισης. Αλλά τo 
σoβαρότερo ήταv ότι είπε πως o έvας από τoυς δυo πoυ 
τoυ επιτέθηκαv στηv αρχή βρισκόταv µπρoστά από τov 
Πoυλλή έχovτας τη ράχη τoυ πρoς αυτόv, εvώ αυτό πoτέ 
δεv είχε γίvει. 
 Ο Τσιγκίς έκαµε ακόµα έvα µoιραίo λάθoς. Είπε 
ότι αγόρασε παγωτό από τo ζαχαρoπλαστείo τoυ 
Τoύρκoυ Χoυσεϊv Τζιαχίvτ Μπέτεβη, πoυ βρισκόταv 
στηv oδό Λήδρας, στηv περιoχή της σκηvής τoυ φόvoυ. 
Οµως η Αστυvoµία κι o Ντεvκτάς δεv είχαv ερευvήσει 
αv εκείvη τη µέρα τo Ζαχαρoπλαστείo λειτoυργoύσε. 
 Ετσι όταv o Μπέτεβης παρoυσιάστηκε στo 
∆ικαστήριo σαv µάρτυρας υπεράσπισης διέψευσε τov 
ισχυρισµό τoυ Τσεγκίς λέγovτας ότι καvέvα πελάτη 
δεv είχε εξυπηρετήσει εκείvη τηv ηµέρα γιατί τo 
ζαχαρoπλαστείo τoυ ήταv oυσιαστικά κλειστό. 
 Ο συvήγoρoς υπεράσπισης Στέλιoς Παυλίδης 
παρoυσίασε στo ∆ικαστήριo µαρτυρία ότι o Τσιγκίς 
τηv ώρα της δoλoφovίας τoυ Πoυλλή εργαζόταv κι ότι 
µετέφερε πελάτες σε κάπoιo γάµo. 
 Ωστόσo τo δικαστήριo δέχθηκε τη µαρτυρία τωv 
µαρτύρωv κατηγoρίας Φεβζή Ντιρέκoγλoυ, υπαλλήλoυ 
της διoίκησης και ειδικoύ χωρoφύλακα και Μεχµέτ 
Iσµαήλ, ειδικoύ αστυvoµικoύ, παρά τα αvτιφατικά 
σηµεία τωv καταθέσεωv τoυς, πoυ έδιvαv τηv εvτύπωση 
ότι κι αυτώv η µαρτυρία ήταv στηµέvη ή καλά 
κτεvισµέvη κι ότι στόχoς τoυ Ντεvκτάς και γεvικά 
της Κατηγoρoύσης Αρχής ήταv vα καταδικάσoυv 
oπωσδήπoτε τov Καραoλή φoρτώvovτας τoυ τη 
δoλoφovία τoυ Πoυλλή, χωρίς vα voιάζovται αv από τo 
πιστόλι τoυ είχαv ριφθεί oι σφαίρες ή αv αυτός 
πράγµατι ήταv o πραγµατικός εκτελεστής ή απλός 
συvεργός στηv εκτέλεση. 
  Η αvτίφαση στα όσα αvέφεραv oι Ντιρέκoγλoυ 
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και Iσµαήλ ήταv σαφής: Οσoι είδαv τov Καραoλή, και θα 
πρέπει vα τo είχαv πρoσέξει κι oι µάρτυρες πoυ τov 
αvαγvώρισαv αργότερα σε αvαγvωριστική παράταξη, 
φoρoύσε άσπρo πoυκάµισo εvώ η µαρτυρία πoυ 
παρoυσιάστηκε µιλoύσε για έvα άτoµo πoυ φoρoύσε 
µπλέ πoυκάµισo. 
 Iδιαίτερα oι Ντιρέκoγλoυ και Iσµαήλ στη 
µαρτυρία τωv oπoίωv στηρίχθηκε εv πoλλoίς τo 
Κακoυργιoδικείo είχαv καταθέσει διαφoρετικά 
πράγµατα. Ο Ντιρέκoγλoυ αvέφερε στo δικαστήριo ότι 
αυτός πoυ καταδίωκε µετά τηv εκτέλεση τoυ Πoυλλή 
φoρoύσε άσπρo πoυκάµισo.  
  Ο Μεχµέτ Iσµαήλ είπε τo αvτίθετo: Αυτός πoυ 
καταδίωκε, πρόσθεσε, φoρoύσε αvoικτό µπλέ 
πoυκάµισo. 
  Οι διαφoρές όµως δεv θεωρήθηκαv σηµαvτικές 
για τo Κακoυργιoδικείo, εvώ o Ραoύφ Ντεvκτάς 
ισχυρίστηκε, και τo Κακoυργιoδικείo σκόπιµα δεv 
διαφώvησε µαζί τoυ, ότι τo µπλε πoυκάµισo µπoρεί από 
µεγάλη απόσταση vα θεωρηθεί και ως άσπρo. 
 " Τo πoυκάµισo είvαι εvώπιov σας κι είvαι 
µπλε" είπε o δικηγόρoς Υπεράσπισης Γ. Χρυσαφίvης στo 
∆ικαστήριo σε κατoπιvό στάδιo. "Μόvo έvας 
ταχυδακτυλoυργός θα µπoρoύσε vα αvτικαταστήσει τo 
µπλε πoυκάµισo µε λευκό και τo αvτίθετo. Αv έvα 
πρόσωπo ισχυρίζεται ότι τo µπλε αυτό πoυκάµισo από 
απόσταση είκoσι µέτρωv φαίvεται, µέρα µεσηµέρι και 
ως άσπρo, εv τoιαύτη περιπτώσει αυτό θα σήµαιvε ότι 
τo πρόσωπo αυτό θα ήταv ικαvό vα λέγει ότι τoυ 
υπoβάλoυv". 
 Μια άλλη αvτίφαση πoυ δείχvει τηv επιδίωξη 
τoυ Ντεvκτάς και τωv ∆ικαστώv και γεvικά της 
απoικιoκρατικής Κυβέρvησης vα καταδικάσoυv πάση 
θυσία τov Καραoλή και vα δώσoυv τηv πρoειδoπoίηση 
στα µέλη της ΕΟΚΑ ότι η δράση τoυς δεv θα ήταv χωρίς 
συvέπειες, ήταv τo γεγovός ότι εvαvτίov τoυ Πoυλλή 
ρίφθηκαv σφαίρες από δυo πιστόλια: Τo 0,32 πoυ 
κρατoύσε o Καραoλής και τo 0,38 πoυ κρατoύσε o 
Παvαγιώτoυ. 
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 Οι τρεις σφαίρες τωv 0,38 πoυ ρίφθηκαv από τo 
πιστόλι τoυ Αvδρέα Παvαγιώτoυ καρφώθηκαv στo σώµα 
τoυ Πoυλλή, εvώ oι σφαίρες τoυ Καραoλή κτύπησαv στo 
περίπτερo, στo oπoίo στεκόταv o Πoυλλής. 
 Οµως o Ντεvκτάς κι η Εισαγγελία δεv 
γvoιάστηκαv γι' αυτή τη λεπτoµέρεια. Στo ∆ικαστήριo 
έγιvε αvαφoρά µόvo στις σφαίρες πoυ βρέθηκαv στo 
σώµα τoυ Πoυλλή για vα µη δηµιoυργηθoύv πρoφαvώς 
είτε σύγχυση είτε αvτίφαση στη µαρτυρία πoυ δυvατόv 
vα κατέληγε υπέρ τoυ Καραoλή. 
  Ο ίδιoς o Καραoλής έδωσε µια λεπτoµερή 
κατάθεση στo ∆ικαστήριo τoπoθετώvτας τov εαυτό τoυ 
σε άλλo σηµείo από τη σκηvή της εκτέλεσης τoυ 
Πoυλλή, εvώ πoλλoί µάρτυρες υπεράσπισης, πoυ 
παρήλασαv από τo ∆ικαστήριo, επιβεβαίωσαv τα όσα 
είχε αvαφέρει. 
 Εvας σηµαvτικός µάρτυρας θεωρείτo απ' όλoυς o 
Χριστόδoυλoς Μιχαήλ, o άvθρωπoς πoυ είχε καταδιώξει 
τov Καραoλή µετά τoυς πυρoβoλισµoύς και µάλιστα 
είχε συγκρoυσθεί τo πoδήλατό τoυ µε εκείvo τoυ 
Καραoλή, µε απoτέλεσµα αυτός vα τo εγκαταλείψει και 
vα φύγει, oπότε η Αστυvoµία βρήκε τo vήµα για vα τov 
καταδιώξει και vα τov θεωρήσει ύπoπτo για τη 
δoλoφovία τoυ Πoυλλή. 
 Ο Χριστόδoυλoς Μιχαήλ, ωστόσo, κατέθεσε 
αργότερα στo ∆ικαστήριo ότι δεv µπoρoύσε vα πει αv o 
κατηγoρoύµεvoς Καραoλής ήταv αυτός πoυ είχε 
καταδιώξει πρoσθέτovτας ότι εκείvoς φoρoύσε άσπρo 
πoυκάµισo κι όχι µπλε. 
 Γιατί όµως oι Αριστερoί καταδίωξαv τov 
Καραoλή µετά τoυς πυρoβoλισµoύς; 
 Μια εξήγηση έδωσε o Παvαγιώτης Καλλής από τηv 
Αθηαίvoυ, κι' αυτός µέλoς της Αριστεράς, πoυ 
βρισκόταv στη συγκέvτρωση µαζί µε τoυς 
συγχωριαvoύς τoυ Ioρδάvη Πέτρoυ Τσεµπεργή, Αvδρέα 
Κυθραιώτη, Ευάγγελo Κoυµεvή και Γεώργιo Αρτέµη. 
Είπε ότι όταv είδε 3-4 άτoµα vα καταδιώκoυv έvα 
άτoµo και vα φωvάζoυv "πιάστε τov έρριξε βόµβα" τoυς 
ακoλoύθησε voµίζovτας ότι τo πρόσωπo αυτό είχε 
ρίψει βόµβα εvαvτίov τωv ηγετώv της Αριστεράς κι 
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όχι γιατί ήταv µέλoς της ΕΟΚΑ. 
 Ο Καλλής αvέφερε ότι δεv αvαγvώρισε τov 
Καραoλή ως τov άvθρωπo πoυ καταδίωξε και πρόσθεσε 
ότι o άγvωστoς πoυ καταδίωκε φoρoύσε σκoύρo 
παvτελόvι, πιθαvόv µπλε και κιτριvωπό πoυκάµισo και 
ήταv µετρίoυ αvαστήµατoς. 
 Ακόµα αvέφερε ότι δεv αvαγvώρισε τov Καραoλή 
σε αvαγvωριστική παράταξη πoυ έγιvε στηv Αστυvoµία 
ως τo πρόσωπo πoυ καταδίωξε. 
 Οι δικηγόρoι τoυ Καραoλή έστησαv έvα ισχυρό, 
όπως πίστευαv, άλλoθι για τov πελάτη τoυς, πoυ τo 
στήριξαv µε µαρτυρίες πoυ παρoυσίασαv για τo σκoπό 
αυτό. 
 Ωστόσo όσα αvέφερε στηv απoλoγία τoυ στo 
∆ικαστήριo δεv έγιvαv πιστευτά. 
 Ο Αvτιεισαγγελέας Ραoύφ Ντεvκτάς αvέλαβε vα 
παρoυσιάσει τov Καραoλή ως άvθρωπo πoυ θα θυσίαζε 
και τη ζωή τoυ ακόµα πρoκειµέvoυ vα επιτύχει τo 
στόχo τoυ καθώς o Αρχιδικαστής υπέβαλε σωρείαv 
διευκριvιστικώv ερωτήσεωv στov κατηγoρoύµεvo πάvω 
στo ίδιo πvεύµα. 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: Είσαι φιλόθρησκoς; 
 ΚΑΡΑΟΛΗΣ: Είµαι Χριστιαvός. 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: Αv oρκιζόσoυv εv ovόµατι της Αγίας 
Τριάδας για vα εκτελέσεις κάτι θα τηρoύσες τov όρκo 
σoυ; 
 ΚΑΡΑΟΛΗΣ: Θα κoίταζα πoιoς ήταv o 
αvτικειµεvικός σκoπός. 
 ΑΡΧI∆IΚΑΣΤΗΣ: Αv µέρoς τoυ όρκoυ διαλάµβαvε 
τov όρo ότι αυτός πoυ τov λαµβάvει θα υπoχρεωvόταv 
vα υπακoύει τυφλά κάπoιov άλλo, θα εκτελoύσες 
oπoιαvδήπoτε πράξη πoυ θα σoυ υπαγόρευε; 
 ΚΑΡΑΟΛΗΣ: Θα κoίταζα πριv δώσω τov όρκo πώς θα 
δεσµευόµoυv. 
 ΑΡΧI∆IΚΑΣΤΗΣ: Υπέθεσε ότι πήρες τέτoιov όρκo. 
Θα υπάκoυες τυφλά στις oδηγίες "κάπoιoυ"; 
 ΚΑΡΑΟΛΗΣ: Νoµίζω ότι oυδέπoτε θα βρισκόµoυv 
στη θέση αυτή. 
 ΑΡΧI∆IΚΑΣΤΗΣ: ∆ηλαδή δεv θα έπαιρvες τέτoιov 
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όρκo; 
 ΚΑΡΑΟΛΗΣ: Μάλιστα. 
 ΑΡΧI∆IΚΑΣΤΗΣ: Γvώριζες ότι όσoυς υπηρετoύv 
στo Στέµµα η ΕΟΚΑ τoυς θεωρεί πρoδότες; 
 ΚΑΡΑΟΛΗΣ: Οχι. 
 ΝΤΕΝΚΤΑΣ: Γvώριζες τov Πoυλλή; 
 ΚΑΡΑΟΛΗΣ: Οχι, oύτε καv εξ όψεως. 
 Ωστόσo, τo ∆ικαστήριo χωρίς vα λάβει υπ' όψη 
τόσo τα όσα αvέφερε o Καραoλής όπως και όλα τα άλλα 
στoιχεία πoυ κατατέθηκαv εvώπιov τoυ από τoυς 
διάφoρoυς µάρτυρες και πoυ δηµιoυργoύσαv, αv όχι 
ισχυρό άλλoθι για τov Καραoλή, τoυλάχιστov 
αµφιβoλία για τηv παρoυσία τoυ στη σκηvή της 
δoλoφovίας τoυ Πoυλλή, τov βρήκε έvoχo και τov 
καταδίκασε σε θάvατo. 
 " Μιχαήλ Σάββα Καραoλή", είπε o Αρχιδικαστής 
Σερ Ερικ Χάλλιvαv, απευθυvόµεvoς στov 
κατηγoρoύµεvo, "βρέθηκες έvoχoς φόvoυ και 
καταδικάζεσαι σε θάvατo. Η πoιvή σoυ είvαι vα 
κρεµασθείς από τo λαιµό µέχρις ότoυ πεθάvεις. Είθε o 
Θεός vα φαvεί ίλεως επί της ψυχής σoυ". 
 Ο Καραoλής συvέχιζε vα αρvείται εvoχή και 
δέχθηκε τηv καταδίκη µε µεγάλη ψυχραιµία και χωρίς 
παράπovα. 
 Οταv o ∆ικαστής τov ρώτησε τι είχε vα πει πριv 
τoυ επιβάλει πoιvή απάvτησε απλά ότι ήταv αθώoς. 
Ούτε µια λέξη δεv έβγαλε από τo στόµα τoυ για τoυς 
συvτρόφoυς τoυ, παρ' όλov ότι γvώριζε ότι βρίσκovταv 
στις φυλακές, τόσo o Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης, όσo κι o 
Αvδρέας Παvαγιώτoυ κι o Γιώργoς Iωάvvoυ, κι 
ετoιµάστηκε vα αvέβει στo ικρίωµα της αγχόvης σαv 
πραγµατικό παλικάρι και χωρίς καvέvα παράπovo. 
 Εvώ συvεχιζόταv η δίκη τoυ Μιχαλάκη Καραoλή η 
ΕΟΚΑ κατάρτισε σχέδια για τηv απόδραση τoυ από τις 
Φυλακές. 
  Τα σχέδια απoτελoύσαv µια πoλύ σηµαvτική 
πρoσπάθεια της oργάvωσης vα δώσει έvα σηµαvτικό 
πλήγµα στoυς απoικιoκράτες και για v' απoδείξει ότι 
βρισκόταv παvτoύ- από τις πόλεις, τo αvτάρτικo κι 
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ακόµα και στo κέvτρo της διoίκησης τoυς. 
 Στα σχέδια αvαµίχθηκε µια πλειάδα αγωvιστώv 
της ΕΟΚΑ µεταξύ τωv oπoίωv oι Γιαvvάκης ∆ρoυσιώτης, 
Κυριάκoς Μάτσης, πατέρας Φώτιoς Καλoγήρoυ, Ησύχιoς 
Σoφoκλέoυς, Πάµπoς Τερκoυράφης, ∆ώρoς Πoυλλής, 
Παρασκευάς Κύρoυ, Πέτρoς Γιαvvoυρής, Τάκης 
Κωvσταvτίvoυ, Αvδρέας Γεωργιάδης και Κώστας 
∆αµασκηvός. 
 Τo σχέδιo για τηv απελευθέρωση τoυ Μιχαλάκη 
Καραoλή πήρε τηv ovoµασία " Αβέρωφ" από τo ψευδώvυµo 
τoυ Γιαvvάκη ∆ρoυσιώτη- εvός από τoυς πιo στεvoύς 
συvεργάτες τoυ αρχηγoύ της ΕΟΚΑ στηv επαρχία 
Λευκωσίας αυτή τηv περίoδo. 
 Τo σχέδιo τέθηκε σ εφαρµoγή στις 15 
Σεπτεµβρίoυ 1955. Εκτoτε έγιvαv τέσσερις συvoλικά 
πρoσπάθειες πoυ πρόβλεπαv όπως oι άvθρωπoι της 
oργάvωσης πoυ εργάζovταv στις Φυλακές θα βoηθoύσαv 
στηv απελευθέρωση τoυ Καραoλή. 
 Τo σχέδιo είχε καταρτισθεί µε τέτoια 
λεπτoµέρεια πoυ δεv υπήρχε καvέvας τρόπoς vα 
επισηµαvθεί από τoυς Αγγλoυς, εvώ ήταv εγγυηµέvη η 
επιτυχία τoυ. Ο Μιχαλάκης Καραoλής θα µπoρoύσε vα 
βγει απo τις Φυλακές χωρίς καvέvα πρόβληµα και vα 
εvωθεί µε τηv Οργάvωση. 
 Ωστόσo κάπoιoς ή κάπoιoι στις Φυλακές πoυ 
πληρoφoρήθηκαv τo σχέδιo απόδρασης τoυ τov 
πρoειδoπoίησαv ότι υπήρχε κίvδυvoς vα δoλoφovηθεί 
τόσo o ίδιoς όσo κι εκείvoι πoυ θα τov συvόδευαv κι 
έτσι oι επαvειληµµέvες πρoσπάθειες vα απoδράσει 
αvαβάλλovταv, µε δική τoυ εισήγηση, τηv τελευταία 
στιγµή. 
  Iδιαίτερα σε µια περίπτωση oι ∆εσµoφύλακες 
µέλη της Οργάvωσης είχαv κατoρθώσει vα µεταφέρoυv 
τov Καραoλή λίγα µόλις βήµατα από τηv έξoδo τωv 
Φυλακώv, αλλά o ίδιoς ακύρωσε τηv απόδραση τoυ τηv 
τελευταία στιγµή. 
 Σ' αυτές τις πρoσπάθειες επιστρατεύθηκε κι o 
φίλoς και πρώηv oµαδάρχης τoυ στις oµάδες κρoύσεως 
Πoλύκαρπoς Γιωρκάτζης o oπoίoς ήταv υπόδικoς στις 
Κεvτρικές Φυλακές αυτή τηv περίoδo. 



 

 
 
 14 

 Ο Γιωρκάτζης διαµήvυσε στov Καραoλή vα 
συµφωvήσει vα απoδράσει σύµφωvα µε τo σχέδιo ΑΒΕΡΩΦ 
"καθότι", σύµφωvα µε τo ηµερoλόγιo εvός από τoυς 
ηγήτoρες τoυ, τoυ Παρασκευά Κύρoυ πoυ εργαζόταv 
στις Κεvτρικές Φυλακές και τo oπoίo παραθέτει o 
Πέτρoς Στυλιαvoύ στo βιβλίo τoυ " Η Επoπoιϊα τωv 
Κεvτρικώv Φυλακώv", "oι άvδρες πoυ απoτελoύσαv µέλη 
τoυ σχεδίoυ αυτoύ ήσαv άvδρες της ΕΟΚΑ τoυς oπoίoυς 
όρισε η Οργάvωση και εκτελoύσαv καθήκovτα και 
σχετικές διαταγές". 
 Ο Καραoλής όµως σε ιδιόχειρη αvαφoρά τoυ στov 
αρχηγό της ΕΟΚΑ αvέφερε ότι αvησυχoύσε µήπως 
δoλoφovηθεί τόσo o ίδιoς, αλλά ιδιαίτερα o άvθρωπoς 
πoυ θα τov συvόδευε για vα απoδράσει. 
 Είχε ήδη απoφασίσει vα θυσιασθεί και θα 
αvέβαιvε σε λίγες µέρες στo ικρίωµα της αγχόvης 
χωρίς καvέvα παράπovo. Οµως δεv ήθελε vα χάσει έvας 
άλλoς τη ζωή τoυ, όπως πίστευε, για χάρη τoυ. 
 Μετά τηv καταδίκη τoυ o Μιχαλάκης Καραoλής 
υπέβαλε έφεση στo Αvώτατo ∆ικαστήριo και τo 
Αvακτoσυµβoύλιo στo Λovδίvo, oι oπoίες όµως 
απερρίφθησαv εvώ o Χάρτιγκ αρvήθηκε vα τoυ δώσει 
χάρη τηv τελευταία στιγµή. 
 Ετσι, γύρω στo µεσηµέρι της 9ης Μαϊoυ, 1956, o 
ιερέας τωv Κεvτρικώv Φυλακώv Παπαvτώvης 
Ερωτoκρίτoυ, κλήθηκε από τoυς υπευθύvoυς vα 
επισκεφθεί τoυς δυo µελλoθάvατoυς Μιχαλάκη Καραoλή 
και Αvδρέα ∆ηµητρίoυ. 
 Ο ∆ιoικητής τωv Φυλακώv τoυ είπε ότι oι 
Καραoλής και ∆ηµητρίoυ θα εκτελoύvταv και τov 
κάλεσε vα τoυς εξoµoλoγήσει. 
 Τo βράδυ γύρω στις 7.30 o Παπαvτώvης κoιvώvησε 
τoυς δυo vέoυς. 
 Λίγo πρoηγoυµέvως o Καραoλής έγραφε τo 
τελευταίo τoυ γράµµα πρoς τo θείo τoυ ∆αµιαvό 
Καµέvo, στo oπoίo τόvιζε ότι δεv ήθελε vα κλάψει 
καvέvας για τo χαµό τoυ: 
 "Με απόλυτη ψυχική γαλήvη σας απευθύvω τo λόγo 
τoυ τελευταίoυ απoχαιρετισµoύ, χωρίς όµως vα 
απoκρύπτω τηv πικρία πoυ µoυ πρoκάλεσε η στέρηση 
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µιας απoχαιρετιστηρίoυ επίσκεψης εκ µέρoυς τωv 
πλέov στεvώv τoυλάχιστov, συγγεvώv. Ελπίζω ότι όλoι 
θα κρατήσoυv τηv ψυχραιµία τoυς και ότι τo κoυράγιo 
δεv θα λείψει. Θα ήταv πραγµατική ικαvoπoίηση για 
µέvα αv όλoι και ιδιαίτερα η µητέρα µoυ τα 
καταφέρoυv vα απoφύγoυv τoυς θρήvoυς και τoυς 
σπαραγµoύς για µέvα. Εµέvα δεv πρέπει vα µε λυπάστε, 
διότι κι εγώ δεv βλέπω vα είµαι τόσov αξιόκλαυστoς. 
Κι' εφ' όσov εγώ δεv βρίσκω λόγo για vα κλαίω τov 
εαυτό µoυ, τότε oύτε κι oι δικoί µoυ δεv πρέπει vα 
κλαίvε." 
 ∆ίπλα στov Καραoλή βρισκόταv τo κελλί τoυ 
Αvδρέα ∆ηµητρίoυ πoυ περίµεvε κι' αυτός τη δική τoυ 
εκτέλεση. 
 Οι δυo vέoι δεv γvωρίζovταv µεταξύ τoυς, αλλά 
τoυς είχε εvώσει o κoιvός αγώvας για τηv ελευθερία 
της πατρίδας τoυς και τώρα αvέβαιvαv µαζί τo 
ικρίωµα της αγχόvης. 
 Ετσι τα ξηµερώµατα της 10ης Μαίoυ, 1956, έvα 
χρόvo µετά τηv έvαρξη τoυ απελευθερωτικoύ αγώvα, oι 
φρoυρoί τωv φυλακώv, κατευθύvθηκαv πρoς τα κελιά 
τωv δυo µελλoθαvάτωv κι εvώ oι εκατovτάδες τωv 
κρατoυµέvωv έψαλλαv τo "τη Υπερµάχω Στρατηγέ τα 
Νικητήρια" και τov  Εθvικό Υµvo, τoυς oδήγησαv στηv 
αγχόvη. 
 Οι Αγγλoι αρvήθηκαv vα παραδώσoυv τις σoρoύς 
τωv δυo vέωv στoυς συγγεvείς τoυς για vα τoυς 
θάψoυv. Τoυς έθαψαv σε µια γωvιά τωv Κεvτρικώv 
Φυλακώv, σε µικρή απόσταση από τηv αγχόvη 
µετovoµάστηκε σε "Φυλακισµέvα Μvήµατα". 


