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είχε χαρακτηρισθεί επεισοδιακός. Τον πρώτο 
καιρό αγαπιούνταν και η Φούλα γέννησε το 
ένα µετά το άλλο τέσσερα παιδιά. Τα τελευταία 
χρόνια, ωστόσο, δεν τα πήγαιναν καθόλου 
καλά, καβγάδιζαν διαρκώς, γιατί ο Αθανασό-
πουλος, όπως έλεγαν στις καταθέσεις τους αρ-
γότερα οι δράστες, σύχναζε σε χαρτοπαικτικές 
λέσχες, διασκέδαζε µε διάφορες γυναίκες και 
βρισκόταν σε µόνιµη κόντρα µε την πεθερά 
του, την Κάστρου. 
Μάλιστα, σε κάποια φάση είχε αποφασίσει να 
πάρει τη Φούλα και τα παιδιά του και να µετακο-
µίσουν σε άλλο σπίτι, για να ζήσουν µε ηρεµία 
χωρίς την πεθερά. Αυτό κατέθεσε στην Αστυ-
νοµία και ένας φίλος του Αθανασόπουλου, που 
υποστήριξε ότι στις αρχές Ιανουαρίου ο δολο-
φονηθείς του είχε πει πως θα έφευγαν από το 
σπίτι γιατί η πεθερά του έσπερνε ζιζάνια στο 
αντρόγυνο. Εξάλλου, το τελευταίο διάστηµα ο 
Αθανασόπουλος είχε εγκαταλείψει το σπίτι και 
είχε εγκατασταθεί στην περιοχή της Οµόνοιας, 
σε διάφορα ξενοδοχεία, περνώντας από του 
Χαροκόπου σε αραιά διαστήµατα για να βλέπει 
τα παιδιά του ή για να παίρνει καθαρά ρούχα, 
που του είχε πλύνει η Φούλα (µερικές φορές 
περνούσε και τα έπαιρνε ένας φίλος του). Το 
µοιραίο βράδυ, πάντως, µετά τη διασκέδαση µε 
τον Σπύρο Γυφτέα, τον γιατρό Καρτσώνη και τις 
δύο γυναίκες, ο Αθανασόπουλος ζήτησε από 
τον Γυφτέα να τον αφήσει µε το αυτοκίνητο στο 
σπίτι του στην οδό Θησέως 101, όπως κι έγι-
νε. Πήγε στο δωµάτιο της συζύγου του Φούλας 
για να ξαπλώσει και να κοιµηθεί δίπλα της, και 
πολύ αργότερα άρχισε έντονη λογοµαχία µετα-
ξύ τους, γιατί, όπως ισχυριζόταν µετά το έγκλη-
µα η Φούλα, ο Αθανασόπουλος «ζητούσε ανώ-
µαλες σεξουαλικές πράξεις». 
Από τις φωνές ξύπνησαν η Κάστρου, που κοι-
µόταν στο διπλανό δωµάτιο, και ο Μοσκιός, 
ενώ τελευταία πετάχτηκε από το κρεβάτι της 
και η Μπέλλου, σπεύδοντας σε βοήθεια της 
Κάστρου. Η Κάστρου, µε όλη την πονηριά της, 
έκανε τα αδύνατα δυνατά για να εξωθήσει τον 
ανιψιό της Μοσκιό να επιτεθεί στον Αθανασό-
πουλο και να κορέσει έτσι η ίδια το αίσθηµα 
µίσους και εκδίκησης που έτρεφε εναντίον του 
γαµπρού της. Φέρεται ότι του είπε: 

«Ένας άντρας µας χρειάζεται για να εκδι-
κηθεί τους εξευτελισµούς που µας κάνει 
ο Αθανασόπουλος και τον ξυλοδαρµό της 
Φούλας».

Η Μπέλλου, µε τη σειρά της, φέρεται να είπε 
στον Μοσκιό: 

«∆ώσε µου τα παντελόνια σου και να σου 
δώσω εγώ τα φουστάνια µου», 

ενώ η Φούλα και η Κάστρου αναρωτιούνταν: 
«∆ε βρίσκεται κανένας άντρας να µας 
απαλλάξει από αυτόν τον τύραννο;». 

Σύµφωνα, εξάλλου, µε δηµοσιεύµατα της επο-
χής: «Ο Μοσκιός είχε προσβληθεί από τύφον 
και η νόσος είχε επιδράσει επί του νοός του 
ώστε να µην δύναται να έχει πλήρη συνείδη-
σιν των πράξεών του». Λίγο πριν τις εφτά το 
πρωί, η Φούλα βγήκε να αγοράσει εφηµερίδα, 
κι έτσι δεν ήταν παρούσα σε όσα ακολούθη-
σαν. Ο τότε δεκαοκτάχρονος Μοσκιός, ο οποί-

ος έβλεπε µε άλλο µάτι, ερωτικά, την εξαδέλφη 
του, δήλωσε ότι αυτός ήταν ο άντρας του σπι-
τιού και θα έπαιρνε αµέσως εκδίκηση. Αρχικά 
σχεδίαζε να εκδικηθεί µε µαχαίρι, αλλά στη 
συνέχεια άλλαξε γνώµη, πήγε στο δωµάτιο, 
πήρε το πιστόλι του, επέστρεψε και πυροβόλη-
σε τρεις φορές εναντίον του Αθανασόπουλου 
(η µία βολή αστόχησε), τραυµατίζοντάς τον 
θανάσιµα. Στράφηκε κατόπιν στη θεία του και 
της είπε: 

«Τον καθάρισα, θεία! Σας έσωσα µια και 
καλή! Έτσι καθαρίζουν οι άντρες».

Έντροµη από τις πιστολιές που είχαν ακου-
στεί, η Φούλα µπήκε στο σπίτι και πλησίασε 
τον άντρα της. «Έµπα µέσα και σιωπή! Ο ∆η-
µητράκης σκότωσε τον Μίµη» της είπε η Κά-
στρου, ενώ εκείνη έτρεµε ολόκληρη και έκλαι-
γε µε λυγµούς, λέγοντας µάλιστα προς στιγµήν, 
πάνω στην ταραχή της, πως έπρεπε να φωνά-
ξουν την Αστυνοµία. «Ό,τι κάναµε µε τον εξά-
δελφό σου, το κάναµε για να σε σώσουµε και 
να σε γλιτώσουµε απ’ αυτό το τέρας…» είπε 
επιτακτικά και ψύχραιµα η Κάστρου. Η Φούλα 
όµως δεν ησύχαζε, κι έτσι η µάνα της της έδω-
σε ένα δυνατό χαστούκι. Ύστερα η Μπέλλου 
την οδήγησε στο δωµάτιο των παιδιών, που 
στο µεταξύ είχαν ξυπνήσει – για να δικαιολο-
γήσουν τη φασαρία, είπαν ότι ο ∆ηµητράκης ο 
Μοσκιός µάλωνε µε τον µπαµπά. Λίγο αργό-
τερα, ο Μοσκιός και η Μπέλλου έπιασαν τον 
Αθανασόπουλο, ο πρώτος από τους ώµους και 
η δεύτερη από τα πόδια, τον τοποθέτησαν σε 
µια κουβέρτα και τον έσυραν µέχρι το µπάνιο, 
ενώ η Κάστρου έδωσε οδηγίες στην υπηρέτρια 
να καθαρίσει όλα τα αίµατα. Το µεγάλο πρό-
βληµα ήταν τι θα έκαναν το πτώµα. 
Η ώρα είχε πάει οκτώµισι το πρωί και η Κά-
στρου, σαν να µη συνέβαινε τίποτα, ανέβηκε 
στον πάνω όροφο, στο σπίτι της γειτόνισσας 
Παπαδάκη, δήθεν για να πιει καφέ, αν και 
στην πραγµατικότητα ήθελε να µάθει αν εκείνη 
είχε ακούσει τους πυροβολισµούς και αν είχε 
γενικότερα αντιληφθεί τη φασαρία στο ισό-
γειο. Αφού ήπιαν τον καφέ τους και συζήτη-
σαν για τον σεισµό που είχε ταρακουνήσει τη 
νύχτα την Αττική και την Κορινθία, η Κάστρου 
ζήτησε από τη γειτόνισσα να κρατήσει τα εγ-
γονάκια της, γιατί είχαν δουλειές στο σπίτι. 
Πραγµατικά, ανέβασαν µε την οικιακή βοηθό 
τα τρία παιδάκια και η Κάστρου, γεµάτη ικανο-
ποίηση που η γειτόνισσα δεν είχε καταλάβει 
τίποτα από τα διαδραµατισθέντα, προχώρησε 
στις επόµενες κινήσεις της, για να αντιµετωπί-
σει το µέγα πρόβληµα του πτώµατος.

Έτσι, η ίδια, ο Μοσκιός και η Μπέλλου 
σήκωσαν το πτώµα, το έβαλαν σε µια 
σκάφη και το µετέφεραν στο δωµάτιο των 
παιδιών. Στη συνέχεια, η Κάστρου έδω-
σε χρήµατα στην Μπέλλου για να αγο-
ράσει τρεις οκάδες οινόπνευµα, που θα 
τους χρησίµευε για να κάψουν το πτώµα. 
Πράγµατι, οι τρεις τους προχώρησαν στην 
εφαρµογή του σχεδίου, ο Μοσκιός περιέ-
λουσε το πτώµα µε οινόπνευµα και έβαλε 
φωτιά.

Όµως το πτώµα του άτυχου εργολάβου δεν και-

γόταν και ο Μοσκιός συνέχιζε να ρίχνει οινό-
πνευµα, ώσπου τέλειωσε, ενώ η µυρωδιά από 
την καύση είχε αρχίσει να βγαίνει από το πα-
ράθυρο και οι τρεις δράστες φοβήθηκαν µήπως 
προδοθούν – έτσι σταµάτησαν. Η πανούργα Κά-
στρου καθησύχασε τον Μοσκιό και την Μπέλ-
λου µε τις εξής φράσεις: «Μη φοβάστε, υπάρχει 
κι άλλος τρόπος να το ξεφορτωθούµε». Έδωσε 
εντολή στην υπηρέτρια να φέρει από την κου-
ζίνα το καινούριο µαχαίρι που είχαν αγοράσει 
πριν µερικές µέρες στη λαϊκή αγορά, και στη 
συνέχεια απευθύνθηκε στον Μοσκιό: «Εσύ εί-
σαι ο άντρας του σπιτιού, κοµµάτιασέ το!». Στο 
µεταξύ είχε ήδη νυχτώσει και το πτώµα το εί-
χαν µεταφέρει στο πλυσταριό. Ο Μοσκιός, µε 
τη βοήθεια της Μπέλλου και τις υποδείξεις της 
Κάστρου, έκοψε το κεφάλι και τα πόδια, και, 
αφού τελείωσε ο τεµαχισµός, αγόρασαν χασα-
πόχαρτο, δύο σακιά και σπάγκο, για να ολοκλη-
ρώσουν το µακάβριο έργο τους. 
Πρώτα τύλιξαν τα κοµµάτια µε το χασαπόχαρ-
το και τις εφηµερίδες, κι έπειτα τα τοποθέτη-
σαν στα δύο τσουβάλια και τα έραψαν καλά 
µε τον σπάγκο. Και ενώ το πρόβληµα δεν είχε 
λυθεί ακόµα, καθώς δεν ήξεραν τι θα έκαναν 
τα τσουβάλια µε το πτώµα, εµφανίστηκε στο 
σπίτι ένας από τους πολλούς εραστές της Κά-
στρου, ο χρυσοχόος Σπύρος Μαγουλόπουλος, 
για να παραδώσει στη Φούλα το ρολόι που 
είχε επι-κευάσει. Με χάδια και υποσχέσεις, 
και αφού του αποκάλυψε όσα είχαν συµβεί, η 
σατανική Κάστρου τον κατάφερε να βοηθήσει. 
Ο Μαγουλόπουλος υποσχέθηκε, και µάλιστα 
µπροστά στη Φούλα –και µε αυτή φέρεται να 
είχε σχέσεις–, πως θα βοηθούσε στην εξα-
φάνιση του πτώµατος. Πραγµατικά, πήρε τον 
ανιψιό του Αντώνη Μαγουλόπουλο, βρήκε 
και τον καραγωγέα Γιώργο Κορναράκη, τον 
οποίο πλήρωσε αδρά, 1.500 δραχµές, και οι 
τρεις τους µετέφεραν µε προφυλάξεις το πτώ-
µα στον Κηφισό, πετώντας τελικά τα τσουβάλια 
σε σχετικά ασφαλές σηµείο, όπου δεν περνού-
σε νερό, ενώ ο Μαγουλόπουλος ζήτησε φυσι-
κά από τους υπόλοιπους δύο να µη µιλήσουν 
πουθενά για όσα έµαθαν και είδαν. Μάλιστα, 
αρχικά είχαν την ιδέα να ρίξουν τα τσουβάλια 
στον Ιλισό ποταµό, αλλά η Κάστρου αντέδρα-
σε και είπε πως ήταν πολύ κοντά στο σπίτι, κι 
έτσι κινδύνευαν να αποκαλυφθούν.
Ανήµερα των Φώτων, όµως, ο µικρός Γιάννης 
Γκαβές, όπως προαναφέρθηκε, περνώντας 
από την περιοχή, είδε τα τσουβάλια µε το περί-
εργο περιεχόµενο και ενηµέρωσε τους γονείς 
του, οδηγώντας στην αποκάλυψη των τραγι-
κών συµβάντων. Μετά την πλήρη διαλεύκαν-
ση του φρικιαστικού εγκλήµατος, οι τέσσερις 
πρωταγωνιστές συνελήφθησαν και προφυλα-
κίστηκαν στις φυλακές Αβέρωφ, στη λεωφό-
ρο Αλεξάνδρας (όπου σήµερα βρίσκονται ο 
Άρειος Πάγος, το Εφετείο Αθηνών και άλλες 
δικαστικές υπηρεσίες). Οι υπόλοιποι τρεις κα-
τηγορούµενοι οδηγήθηκαν στις φυλακές της 
Συγγρού. Τα τρία παιδάκια, που τα κρατούσε 
η γειτόνισσα Παπαδάκη, του πάνω ορόφου, τα 
παρέλαβε η γιαγιά τους, Κατίνα Αθανασοπού-
λου, και τα πήγε στο χωριό της, το Αναβρυτό 
Αρκαδίας, για να τα µεγαλώσει.
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