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∆ηλητηρίασε µε παραθείο µάνα, αδελφό, θεία κι ένα πεντάχρονο 
αγοράκι κι αποπειράθηκε να θανατώσει κι ένα τετράχρονο κοριτσάκι

Ο ι αλλεπάλληλοι θάνατοι που 
σηµειώνονταν στο χωριό 
ήταν κάτι το πρωτοφανές, 
προβληµατίζοντας τους αρ-

µόδιους, καθώς και τους κατοίκους 
των γύρω περιοχών, που το συζη-
τούσαν καθηµερινά, χωρίς κανείς 
να µπορεί να διανοηθεί τι κρυβό-
ταν από πίσω. Εντελώς τυχαία, 
ο πρόεδρος της κοινότητας και ο 
αγροφύλακας ανακάλυψαν την αι-
τία θανάτου των συγχωριανών 
τους, ρίχνοντας φως στη µυστηρι-
ώδη υπόθεση, που στη συνέχεια 
εξιχνιάστηκε πλήρως από τη Χω-
ροφυλακή Καρδαµύλης: οι θάνατοι 
είχαν προέλθει από παραθείο (ορ-
γανοφωσφορικός εστέρας, της οµά-
δας παραθείου) που χρησιµοποι-
ούσε για να ξεκάνει συγχωριανούς 
κάθε ηλικίας µια σαρανταδυάχρονη 
διαβολεµένη νοικοκυρά που έµεινε 
στην ιστορία ως η «∆ηλητηριάστρια 
της Μάνης», ή ως η «Ύαινα της Μά-
νης».
Ήταν να µην είχες διαφορές µαζί 
της, είτε σοβαρές είτε ασήµαντες 
– εκείνη σε κάθε περίπτωση έδινε 
την απάντησή της µε το παραθείο. 
Αν δεν την ανακάλυπταν, θα είχε 
δηλητηριάσει και πολλούς άλλους, 
ενώ, όπως οµολόγησε η ίδια στη 
Χωροφυλακή, είχε σχεδιάσει να 
φτιάξει κόλλυβα µε παραθείο για 
τα σαράντα του αδελφού της –τον 
οποίο η ίδια είχε σκοτώσει– και να 
εξοντώσει έτσι πολλούς συγχωρια-
νούς, οι οποίοι τη γλίτωσαν µόνο 
και µόνο επειδή δεν έγινε τελικά το 
µνηµόσυνο. Αξίζει να αναφερθεί 
εδώ ότι ήταν πάγια τακτική της να 
πηγαίνει στις κηδείες των θυµάτων 
της, κλαίγοντας απαρηγόρητα, αλλά 
και να φέρνει λουλούδια στον τάφο 
τους ή να ανάβει τα καντήλια, προ-
κειµένου να θολώσει τα νερά. Σε 
χρονικό διάστηµα περίπου τρεισή-
µισι µηνών (από 27 Μαΐου 1962 
έως και 6 Σεπτεµβρίου 1962) δη-
λητηρίασε και σκότωσε τη µάνα 
που τη γέννησε, τον αδελφό της, 
µια θεία της κι ένα πεντάχρονο αγο-
ράκι, ενώ αποπειράθηκε επίσης να 
θανατώσει κι ένα κοριτσάκι τεσσά-
ρων χρόνων. Αφού συνελήφθη και 
οµολόγησε τις πράξεις της, καταδι-
κάστηκε από το Κακουργιοδικείο 
Ναυπλίου τέσσερις φορές σε θά-
νατο και επιπλέον σε κάθειρξη 15 
ετών για την απόπειρα, και τελικά 
εκτελέστηκε στον Υµηττό. Ας δούµε 
αναλυτικά τα τραγικά περιστατικά, 
όπως προκύπτουν από τη δικογρα-
φία, τις δικαστικές αποφάσεις, την 

προανάκριση της Χωροφυλακής, 
αλλά και τα ρεπορτάζ συναδέλφων 
της εποχής.

∆ράστιδα ήταν: 

•  Η Αικατερίνη, σύζυγος Γεωργί-
ου ∆ηµητρέα, το γένος Γεωργίου 
Λουκαρέα, σαράντα δύο χρόνων, 
νοικοκυρά. Είχε γεννηθεί στο Νε-
οχώρι Λεύκτρου Μεσσηνίας και 
κατοικούσε στη Στούπα (τα επίση-
µα έγγραφατη Στούπα την αποκα-
λούν συνοικισµό) της µεσσηνια-
κής Μάνης, ενώ ήταν παντρεµένη 
και είχε αποκτήσει ένα κοριτσάκι, 
µε το οποίο και ζούσε µετά τον 
χωρισµό της µε τον άντρα της, 
προ δεκαετίας. Συµπατριώτες της 
κατέθεσαν στη Χωροφυλακή πως 
τον σύζυγό της τον είχε διώξει 
από το σπίτι επειδή, όπως ισχυρι-
ζόταν, δεν της φερόταν καλά, την 
κακοµεταχειριζόταν. Ανέφεραν 
επίσης ότι η ∆ηµητρέα, το 1956-
57 είχε πάθει ηµιπληγία και είχε 
µείνει για περίπου ενάµιση µήνα 
στο νοσοκοµείο – η ίδια υποστή-
ριζε ότι είχε υποβληθεί και σε 
επέµβαση στην καρδιά της, στην 
Αθήνα. Για το κοριτσάκι της εί-
παν ότι, µετά την αποκάλυψη των 
τραγικών γεγονότων, είχε µερι-
µνήσει η βασίλισσα, στέλνοντάς 
το σε κάποιο ίδρυµα, καθώς και 
σε σχολή.

Θύµατα της δηλητηριάστριας 
κατά σειρά ήταν οι:

•  Στεκούλα, χήρα Γεωργίου Λου-
καρέα, εβδοµήντα πέντε χρόνων, 

µητέρα της. Στις 27 Μαΐου 1962, 
η δράστιδα έριξε παραθείο στα 
µακαρόνια που της είχε φτιάξει, 
τα ανακάτεψε καλά για να πάει 
παντού το δηλητήριο και την 
έστειλε στον άλλο κόσµο. Κατά 
την κηδεία έκλαιγε απαρηγόρητα, 
χτυπιόταν και επιδιδόταν σε θε-
ατρινισµούς, προκειµένου κανείς 
να µην υποπτευθεί την πράξη της 
ή ότι ο θάνατος δεν είχε επέλθει 
από φυσικά αίτια – και πράγµατι 
το κατάφερε. Εναντίον της µητέ-
ρας της έτρεφε µίσος επειδή της 
είχε ζητήσει κατ’ επανάληψη να 
γράψει στο όνοµά της ένα ακίνητο 
αλλά εκείνη αρνούνταν. Επίσης η 
δηλητηριάστρια υποστήριζε ότι 
η µάνα της έδειχνε µεγαλύτερη 
αδυναµία στον αδελφό της, και γι’ 
αυτό εκείνη την εκδικήθηκε.

•  Ποτούλα, σύζυγος Σταύρου Τσι-
λιγωνέα, πενήντα δύο χρόνων, 
θεία της. Στις 19 Ιουλίου 1962 
η ∆ηµητρέα την κάλεσε στο σπίτι 
της για καφέ, ρίχνοντας σταγόνες 
παραθείου στο φλιτζάνι της και 
οδηγώντας τη στον θάνατο µετά 
από λίγες ώρες. Η δράστιδα τη 
µισούσε γιατί έδινε συµβουλές 
στον αδελφό της για τα περιου-
σιακά, ενώ πιο κάτω παρατίθεται 
κατάθεση του συζύγου της µε τις 
σχετικές λεπτοµέρειες.

•  Κωνσταντίνος Λουκαρέας, σαρά-
ντα πέντε χρόνων, αδελφός της. 
∆ύο µέρες µετά τη θανάτωση της 
Τσιλιγωνέα, η δηλητηριάστρια 
κατέστρωσε το σχέδιο εξόντωσης 
του αδελφού της, ο οποίος, µετά 

τον θάνατο της µάνας τους, δι-
εκδικούσε την περιουσία και της 
είχε διαµηνύσει ότι, µετά τα σα-
ράντα, εκείνη θα έπρεπε να φύγει 
από το σπίτι στη Στούπα και να 
εγκατασταθεί στο Νεοχώριο. Αυτή 
η αξίωση του αδελφού της ξεχεί-
λισε το ποτήρι, έτσι το βράδυ τού 
έφτιαξε βραστές πατάτες ρίχνο-
ντας στη σαλάτα παραθείο. Μόλις 
τελείωσε το φαγητό και εκείνος 
εκδήλωσε έντονα συµπτώµατα 
δηλητηρίασης, η ∆ηµητρέα άρ-
χισε να φωνάζει και οι χωριανοί 
έτρεξαν και τον πήγαν στο νοσο-
κοµείο της Καλαµάτας, προλα-
βαίνοντας το κακό. Νοσηλεύτηκε 
αρκετές µέρες και τελικά γλίτωσε. 
Στις 2 Αυγούστου 1962 γύρισε 
στο χωριό και πήγε στο καφενείο 
για να ευχαριστήσει τους χω-
ριανούς για τη βοήθεια που του 
είχαν προσφέρει. Χαρούµενος 
που είχε σωθεί, παρήγγειλε στην 
αδελφή του να του φτιάξει φαγητό 
για να γιορτάσουν το πρώτο βρά-
δυ της επιστροφής του, κι εκείνη 
τον «περιποιήθηκε» ετοιµάζοντας 
ντοµατοσαλάτα και τηγανίζοντας 
αυγά, ρίχνοντας αυτή τη φορά στο 
τηγάνι µπόλικο παραθείο, για να 
είναι σίγουρη για το αποτέλεσµα. 
Ανυποψίαστος ο αδελφός έφαγε 
καλά, ήπιε και κρασί, ενώ µαζί 
του ήταν κι ένας συγγενής, που 
έφαγε µόνο σαλάτα, κι όχι αυγά, 
επειδή νήστευε – τον έσωσε η 
νηστεία. Αµέσως µετά το φαγητό, 
ο αδελφός της ∆ηµητρέα ένιωσε 
φρικτούς πόνους και σε λίγη ώρα 
εξέπνευσε. Αξίζει να αναφερθεί 
εδώ ότι τα αυγά που δεν ήθελε 
ο συγγενής, η ∆ηµητρέα τα έριξε 
σε έναν γάτο, που µόλις τα ’φαγε 
ψόφησε. Η ∆ηµητρέα εµφανίστη-
κε στην κηδεία του αδελφού της 
µε κραυγές και οδυρµούς, και κα-
νείς δεν υποψιάστηκε ότι ο θάνα-
τος του Λουκαρέα οφειλόταν σε 
εγκληµατική ενέργεια. Το µίσος 
για τον αδελφό της, πάντως, ήταν 
τόσο µεγάλο, ώστε κάποτε είχε 
στείλει ανώνυµο γράµµα στη Χω-
ροφυλακή, αναφέροντας πως ο 
Κωνσταντίνος Λουκαρέας οπλο-
φορούσε και ζητώντας από τους 
χωροφύλακες να τον συλλάβουν. 
Ο γραφικός της χαρακτήρας ανα-
γνωρίστηκε.

•  Ηλίας Πίτσουλας, ηλικίας µόλις 
πέντε χρόνων. Στις 6 Σεπτεµβρί-
ου 1962, του έριξε δηλητήριο στο 
λουκούµι που του προσέφερε και 

Καταδικάστηκε τετράκις σε θάνατο κι εκτελέστηκε




