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τον θανάτωσε, επειδή µια µέρα 
νωρίτερα είχε φιλονικήσει µε τη 
µητέρα του για ασήµαντο λόγο. 
Ο πατέρας του άτυχου παιδιού 
αναφέρει λεπτοµέρειες στην κα-
τάθεσή του, που παρατίθεται πιο 
κάτω. 

•  Η δράστιδα αποπειράθηκε επίσης 
να δηλητηριάσει ένα κοριτσάκι, 
την Αθηνά θυγατέρα Νικολάου 
Θωµέα, ηλικίας τεσσάρων χρό-
νων. Στις 6 Σεπτεµβρίου 1962, 
έριξε παραθείο σε µισό ρόδι που 
της προσέφερε και η µικρή Αθη-
νά υπέστη δηλητηρίαση, αλλά ευ-
τυχώς σώθηκε χάρη στην έγκαιρη 
επέµβαση των γιατρών. Ο πατέ-
ρας του κοριτσιού είχε κάνει είκο-
σι µέρες νωρίτερα αυστηρές πα-
ρατηρήσεις στη δηλητηριάστρια, 
κι εκείνη θέλησε να τον εκδικη-
θεί µε τον τρόπο που γνώριζε πια 
πολύ καλά. Και της τετράχρονης 
Αθηνάς ο πατέρας αναφέρει πιο 
κάτω λεπτοµέρειες, στην κατάθε-
σή του.

Στο χωριό πολλοί έλεγαν πως, αν 
δεν την προλάβαιναν, θα τους είχε 
δηλητηριάσει όλους, δε θα άφηνε 
κανέναν ζωντανό. Ο πρόεδρος της 
κοινότητας και ο αγροφύλακας κα-
τέθεσαν πώς τυχαία, αλλά και µε 
έξυπνο τρόπο, κατάφεραν να ανα-
καλύψουν τη δηλητηριάστρια και 
να ενηµερώσουν τη Χωροφυλακή, 
σώζοντας τους υπόλοιπους χωρια-
νούς τους.

Ο πρόεδρος 
και ο αγροφύλακας

Ας δούµε πρώτα τι κατέθεσε ο κτη-
µατίας και πρόεδρος της κοινότητας 
Νεοχωρίου Μαυροειδής Μαυροει-
δέας, πενήντα τριών χρόνων: 

«Εγώ είχα υποψιασθεί ότι 
οι θάνατοι δεν ήταν φυ-
σικοί, γεγονός το οποίο 
είπα στο καφενείο και 
υποψιαζόµουνα τη ∆ηµη-
τρέα. Είχα πληροφορηθεί 
ότι η ∆ηµητρέα είχε φι-
λονικήσει µε την Πίτσου-
λα την προηγουµένη του 
εγκλήµατος για κάτι πα-
πούτσια». 

Η µητέρα της ∆ηµητρέα παραπο-
νιόταν ότι δεν µπορούσε να την 
υποφέρει, επειδή την πίεζε να µε-
ταφέρει στο όνοµά της έναν µικρό 
µπαξέ κι ένα ακίνητο που είχε. Στο 
αυτοκίνητο που µεταφέραµε το παι-
δί του Πίτσουλα στην Καλαµάτα 
για νεκροψία, µπήκε και η ίδια η 
∆ηµητρέα µέσα, η οποία κατέβη-
κε στη Στούπα. Κατά τη διαδροµή 
αυτή πήρε ένα µαντίλι που είχαµε 
σκεπάσει το πρόσωπο του παιδιού 
και σκουπίζαµε τους αφρούς που 

έβγαζε από το στόµα του. «Κατά την 
άποψή µου το πήρε µαζί της για να 
µην ανακαλυφθεί η δηλητηρίαση 
από το µαντίλι. Από τη νεκροψία 
προέκυψε ότι το παιδί είχε δηλητη-
ριασθεί».

«Πλέον σχηµάτισα την 
πεποίθηση ότι αυτή το 
δηλητηρίασε. Σηκώθηκα 
και πήγα σπίτι της. Της 
είπα µε τρόπο γιατί δηλη-
τηρίασε το παιδί κι εκείνη 
το αρνήθηκε. Επέµενα και 
της είπα ότι θα τη βοη-
θούσα και να µη φοβάται. 
Όταν πείσθηκε ότι θα τη 
βοηθούσαµε και κατάλαβε 
ότι δε διέτρεχε κίνδυνο, 
µας οµολόγησε µόνη τα 
εγκλήµατά της. Μας υπέ-
δειξε πού είχε πετάξει το 
µπουκάλι µε το δηλητή-
ριο, το οποίο ευρέθη στο 
σηµείο όπου ακριβώς 
µας υπέδειξε. Είχε στο 
σπίτι της κι ένα µπουκά-
λι υδράργυρο. Μόνη της 
χωρίς καµιά πίεση οµολό-
γησε τα εγκλήµατά της και 
στη συνέχεια τα οµολόγη-
σε και στη Χωροφυλακή».

Ο αγροφύλακας της περιοχής Νικό-
λαος Ματζουνέας του Παναγιώτη, 
τριάντα έξι χρόνων, από το Νεοχώ-
ρι, κατέθεσε µεταξύ των άλλων και 
τα εξής: «Πήγαµε µε τον πρόεδρο 
στο σπίτι της ∆ηµητρέα. Τη βρήκα-
µε κάτω από µια καρυδιά να τρώ-
ει κοτόπουλο µε την κόρη της. Της 
είπαµε ότι το απόγευµα θα έλθουν 
στο χωριό µηχανήµατα να ανακα-
λύψουν ποιος έχει δηλητήριο. 
Επειδή ενδιαφερόµαστε για το χω-
ριό και γι’ αυτήν ιδιαιτέρως, να 
µας παραδώσει αν είχε δηλητήριο, 

να το πετάξουµε µακριά στη θά-
λασσα». Μας είπε ότι έχει λίγο στο 
αποχωρητήριο, το οποίο και µας 
το παρέδωσε. Επίσης σ’ ένα µέρος 
µέσα σ’ ένα βάτο, έχει πετάξει ένα 
σπασµένο µπουκάλι πλακέ µε δη-
λητήριο. Την πήρα και πήγαµε στο 
µέρος αυτό και βρήκα το σπασµένο 
µπουκάλι. Μάζεψα τα τεµάχια και 
γυρίζαµε στο χωριό. Καθ’ οδόν τη 
ρωτούσα σχετικώς µε τα εγκλήµατα. 
Εκείνη µε ρώτησε τι έγινε στην Κα-
λαµάτα µε το παιδί του Πίτσουλα. 
Της είπα ψέµατα ότι είχε στον λαι-
µό του καθίσει ένα κοµµάτι κυδώνι. 
Τότε εκείνη µου είπε: “Είπα κι εγώ, 
τι διάβολο, µε τις σταγόνες που 
του έβαλα θα πέθαινε;”. Εφτάσα-
µε στο χωριό βαδίζοντας σιγά σιγά 
και στον δρόµο µου οµολόγησε τα 
εγκλήµατά της. Ο πρόεδρος πήγε 
τα πειστήρια στην Καρδαµύλη, τα 
παρέδωσε στον υποδιοικητή της 
Χωροφυλακής και του ανέφερε τα 
όσα µας είχε πει η ∆ηµητρέα. Ήλθε 
στο χωριό ο υποδιοικητής, ο οποί-
ος είπε στη ∆ηµητρέα ότι κι αυτός 
ενδιαφέρεται γι’ αυτήν µαζί µε τον 
πρόεδρο και µε µένα κι ότι θα τη 
βοηθήσει να µην τιµωρηθεί εάν πει 
την αλήθεια. Τελικά την κάλεσε ο 
υποδιοικητής στο γραφείο του προ-
έδρου της Κοινότητας και, παρου-
σία του εισαγγελέα, οµολόγησε όλα 
τα εγκλήµατά της».

Οι χαροκαµένοι συγγενείς

Έτσι εξιχνιάστηκε η πολύκροτη 
υπόθεση της κατά συρροή φόνισ-
σας της Μάνης. Ας δούµε τώρα πώς 
περιέγραψαν τη δηλητηρίαση των 
δικών τους ανθρώπων οι συγγενείς 
τους, κατά την εξέτασή τους στη ∆ι-
καιοσύνη. 
Ο Ευάγγελος Πίτσουλας, τριάντα 
οκτώ χρόνων, αγρότης, ήταν ο 
πατέρας του πεντάχρονου που δη-
λητηρίασε η ∆ηµητρέα. Είπε συ-
γκεκριµένα κατά την εξέτασή του: 
«Εργαζόµουν στον µπαξέ µου µε τη 
γυναίκα µου, το δε παιδί µας έπαι-
ζε εκεί κοντά. Πέρασε έξω από το 

σπίτι της ∆ηµητρέα, η οποία, µό-
λις το είδε, το κάλεσε και του έδω-
σε ένα λουκούµι και του είπε: “Να 
πεις ότι το λουκούµι σ’ το έδωσε ο 
παππούς”, ο οποίος όµως ήτο στα 
πρόβατα εκείνη την ώρα. Τρώγο-
ντας το παιδί το λουκούµι ήλθε κο-
ντά µας και το είδε η µητέρα του και 
το ρώτησε ποιος έδωσε το λουκούµι 
και της απάντησε ότι του το έδωσε 
ο παππούς του, όπως του είπε να 
ειπεί η ∆ηµητρέα για να αποκρύψει 
το έγκληµά της. Ρωτήθηκε ο παπ-
πούς του αν του είχε δώσει λου-
κούµι και είπε ότι δεν του έδωσε, 
ούτε από τα µαγαζιά αγόρασε λου-
κούµι το παιδί, ούτε άλλος κανείς 
του έδωσε όπως εξακρίβωσα. Σε 
λίγο το παιδί είπε της µητέρας του 
ότι πεινάει. 
Εκείνη του λέει να πάει να φωνά-
ξει και τα αδελφάκια του να έλ-
θουν να φάνε µαζί. Μόλις έφτασε, 
ζήτησε από τα αδελφάκια του νερό 
και άρχισε να τρέµει και να βγάζει 
αφρούς από το στόµα! Τα αδελφά-
κια το σήκωσαν στα χέρια και τον 
έφεραν. «Μόλις το είδαµε τροµο-
κρατηθήκαµε. Ρώτησε η µάνα του τι 
έχει και απάντησε: “δεν έχω τίποτα 
µανούλα”». Εν τω µεταξύ όµως, οι 
σπασµοί του γίνονταν µεγάλοι, οι 
αφροί από το στόµα του έβγαιναν 
περισσότεροι και σε είκοσι λεπτά 
της ώρας ξεψύχησε στην αγκαλιά 
της µανούλας του. Πήγα κι έφε-
ρα γρήγορα γιατρό. Όταν το είδε 
ο γιατρός το βρήκε πεθαµένο και 
µας είπε να µην το θάψουµε γιατί 
θα του κάνει νεκροψία. Εµείς δεν 
υποψιαστήκαµε τίποτε, η δε ∆ηµη-
τρέα βρισκόταν εκεί κοντά µας και 
παρακολουθούσε τα πάντα. Εµείς 
νοµίσαµε ότι θα πέθανε από ένα 
κυδώνι που είχε φάει το οποίο θα 
είχε σκουλήκι. Ο γιατρός όµως 
υποψιάστηκε, διότι είχαν προηγη-
θεί και οι άλλοι θάνατοι στο χωριό 
µας. Εκ της νεκροψίας διαπιστώθη-
κε ότι το παιδί πέθανε από δηλη-
τηρίαση, συνελήφθη η ∆ηµητρέα 
ως ύποπτη, η οποία οµολόγησε ότι 
αυτή το δηλητηρίασε µε παραθείο 




