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Tο έκτακτο Στρατοδικείο Τρικάλων κατά τον εμφύλιο
πόλεμο.
Τα ονόματα και οι ποινές των καταδικασθέντων.
΄Ηδη από τον Ιανουάριο του 1946 είχε αρχίσει στη Θεσσαλία η δράση μοναρχικών
και κομμουνιστικών ομάδων. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις εκλογές του 1946,
στις οποίες το κομμουνιστικό κόμμα δεν συμμετείχε. Τον Ιούνιο του 1946 η
Κυβέρνηση Τσαλδάρη κατέθεσε στη Βουλή το πρώτο νομοσχέδιο εκτάκτων μέτρων.
Πρόκειται για το περιώνυμο Γ΄ψήφισμα, βάσει του οποίου τιμωρούνταν τα
αδικήματα εσχάτης προδοσίας στρεφόμενα κατά της ασφάλειας και της αυτοτέλειας
του κράτους.
Στους μήνες που ακολούθησαν οι πληροφορίες που έφθαναν από τα ορεινά χωριά
στις τοπικές στρατιωτικές Αρχές ανέφεραν ότι υπήρχε αθρόα έξοδος πρώην
ΕΛΑΣιτών στο βουνό. Ο στρατηγός Κιτριλάκης, διοικητής της 9ης Μεραρχίας, που
την εποχή εκείνη είχε την έδρα της στα Τρίκαλα, με προκηρύξεις που έριξαν στα
βουνά αεροπλάνα ειδοποιούσε τους «παρασυρθέντες» ότι «όποιος συλλλαμβάνεται
από τα όργανα του κράτους ένοπλος ή άοπλος, αποτελών μέλος συμμορίας θα
παραπέμπεται αμέσως εις το στρατοδικείο».
Η λειτουργία του στρατοδικείου στα Τρίκαλα -στην αίθουσα του Πταισματοδικείουάρχισε στις 9 Μαϊου 1947. Το απαρτίζανε ο πρόεδρος, τέσσερις στρατοδίκες , ο
βασιλικός επίτροπος και ο γραμματέας. Όλοι τους ήταν στρατιωτικοί.
Τα δυο πρώτα χρόνια οι υποθέσεις που εκδικάζονταν στο στρατοδικείο ήταν
πολυάριθμες και οι διαδικασίες συνοπτικές. Οι θανατικές ποινές, όταν ήταν
ομόφωνες, εκτελούνταν δυο ή τρεις μέρες αργότερα στην τοποθεσία «Νταμάρια»
στην πίσω πλευρά του προφήτη Ηλία.
Το έκτακτο στρατοδικείο Τρικάλων καταργήθηκε με βασιλικό διάταγμα τον Μάιο
του 1950.

Οι υποθέσεις που εκδικάστηκαν κατά το έτος 1947
Εφ. «Αναγέννησις» 10-5-1947

Άρχισε χθες στην αίθουσα του Πταισματοδικείου η λειτουργία του Στρατοδικείου
Τρικάλων. Πρόεδρος ο αντισυνταγματάρχης Κ. Φαναριώτης , στρατοδίκες ο
ταγματάρχης Σπ. Θύμης, ο επίλαρχος Αθ. Δημητρόπουλος, ο ίλαρχος Βας. Ρογγάκος
και ο λοχαγός Νικ. Μπρούμας. Βασιλικός επίτροπος ο λοχαγός της στρατιωτικής
δικαιοσύνης Κ.Γ. Παπαγεωργίου και γραμματέας ο υπολοχαγός Ι. Ράμφος. Κατά την
πρωινή συνεδρίαση πρώτη δικάστηκε η υπόθεση του Βασιλείου Τάκου(καπετάν
Παπαφλέσα) από το Δεντροχώρι . Συνήγορός του ήταν ο Κλεόβουλος Γιαννούσης. Ο
Τάκος κατηγορείτο ότι ήταν στέλεχος του ΚΚΕ και ηγετικός παράγων του αρχηγείου
Κόζιακα. Στην απολογία του είπε ότι στην κατοχή ήταν ΕΛΑΣσίτης και μετά την
απελευθέρωση συνέχισε τις σπουδές του στο γυμνάσιο Τρικάλων, αλλά επειδή
κινδύνευε να κακοποιηθεί από δεξιές συμμορίες βγήκε στο βουνό, αρχικά με τον
Ζαραλή και μετά πήγε στο αρχηγείο του Κόζιακα, όπου ανέλαβε τη συλλογή

πληροφοριών για τις κινήσεις του στρατού. Μετά την αποχώρηση των ανταρτών από
τον Κόζιακα, αυτός παρέμεινε και συνέχισε να συλλέγει πληροφορίες. Προσπάθησε
να έρθει σε επαφή με τους συντρόφους του αλλά δεν τα κατάφερε. Αποκομμένος
τριγύριζε νηστικός και όταν είδε το στρατιωτικό φυλάκιο πήγε και παραδόθηκε. Σε
ερωτήσεις των στρατοδικών είπε ότι έλαβε μέρος σε δυο μάχες κατά του στρατού,
στην Τύρνα και στον Κλεινοβό. Ο Βασιλικός Επίτροπος ζήτησε να καταδικασθεί
στην εσχάτη των ποινών.
Δεύτερος δικάστηκε ο Κ. Ζακίλας από την Σμίξη Γρεβενών, ποιμένας. Είπε πως
πήγε στο βουνό για να φέρει πίσω το ζώο που του το είχαν πάρει οι αντάρτες και όταν
βρήκε ευκαιρία παραδόθηκε. Ο Βασιλικός Επίτροπος ζήτησε την απαλλαγή του.
Τρίτος δικάστηκε ο κτηνοτρόφος από τη Νάουσα Νικ. Τσίρης. Υποστήριξε ότι
στρατολογήθηκε βίαια, ότι εκπαιδεύτηκε στους όλμους στο Γερακάρι και ότι
παραδόθηκε στον στρατό με τον οπλισμό του. Ο Βασιλικός Επίτροπος ζήτησε την
απαλλαγή του.
Τέταρτος δικάστηκε ο Κωνσταντίνος Θεοδώρου από το Φλαμπουρέσι. Είπε ότι
επιστρατεύτηκε βίαια μαζί με 14 άλλους στις 10 Ιανουαρίου 1947 και ότι ανήκε ως
γεμιστής οπλοπολυβόλου στον 1ο λόχο του τάγματος Κορώζη. Ο Βασιλικός
Επίτροπος ζήτησε την εσχάτη των ποινών.
Κατά την απογευματινή συνεδρίαση δικάστηκαν οι υποθέσεις των Γ. Μακρή από τα
Βανακούλια, Χρ. Ζησόπουλου από το Λοζέστι, Δημ. Αθανασιάδη από την Ελασσόνα,
Αντ. Μαργαρίτη από Πύθιο Ελασσόνας, Κ. Στέργιου από Μαυρέλι, Ι. Μπουκουβάλα,
Παν. Σουλιώτη και Δ. Κουτσοβέτα από Κοτρώνι και Κ. Δαλαμάγκα από Λοζέστι.
Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τους Β. Τάκο και Κ. Θεοδώρου, σε είκοσι
χρόνια ειρκτή τους Μακρή και Σουλιώτη και σε έντεκα χρόνια τον Μπουκουβάλα.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν. Οι Τάκος και Θεοδώρου εκτελέστηκαν
στις 15/5/1947.
Εφ. «Αναγέννησις» 11-5-1947

Χθες το πρωί διεξήχθη η δίκη των μελών της αυτοάμυνας Βροντερού. Στο εδώλιο
των κατηγορουμένων κάθισαν οι Γεώργιος Ηρ. Ασπρούδης, πρώην χωροφύλακας
από το Ξυλοχώρι, Γεώργιος Πατσατζής, Σπ. Χρυσομάλλης, Νικόλαος Πατσατζής
Απ. Μαρκαντάς και Δημήτριος Πατσαντζής, οι οποίοι κατηγορούνταν για παράβαση
του Γ΄ ψηφίσματος και οργάνωση αυτοάμυνας με σκοπό να δίνουν στους αντάρτες
τρόφιμα και πληροφορίες. Μάρτυρες κατηγορίας ήταν οι Γ. Γωγάκης, Κ.
Καραθάνος, Αθ. Γκίος και Χαρ. Ζάχος.
Κατά την απογευματινή συνεδρίαση εκδικάστηκαν οι υποθέσεις των Κ.
Τσαγκαδόπουλου, Αθ. Αρμάγου, Γ. Παπαϊωάννου, Νικ. Χάμψα και Ευαγ.
Τσαγκαδόπουλου από Τύρνα, οι οποίοι κατηγορούνταν για κατάρτιση ομάδας και
κατασκοπεία.
Καταδικάστηκαν σε θάνατο και είκοσι χρόνια ειρκτή οι Γεώργιος, Δημήτριος και
Νικόλαος Πατσατζής και Γ. Ασπρούδης. Η ποινή και των τεσσάρων συγχωνεύτηκε
σε θάνατο. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν. Οι συνήγοροι Μάντζαρης
και Βλαχοκώστας, επειδή η ποινή σε θάνατο δεν είχε ληφθεί παμψηφεί, ζήτησαν να
μετατραπεί σε ισόβια. Το αίτημα απορρίφθηκε. Οι συνήγοροι με τηλεγράφημα
υπέβαλαν αίτηση στον βασιλιά για μετριασμό της ποινής. Οι παραπάνω τέσσερις
καταδικασθέντες σε θάνατο εκτελέστηκαν στα Νταμάρια στις 23/5/1947.

Εφ. «Αναγέννησις» 13-5-1947

Στη χθεσινή συνεδρίαση του στρατοδικείου εκδικάστηκαν οι υποθέσεις των Β.
Γούλα, Δ. Ρίζου από το Παλαιοχώρι και Μιχάλη Μαλαβάκη από την Κρανιά, οι
οποίοι κατηγορούνταν για κατάρτιση αντάρτικης ομάδας. Οι κατηγορούμενοι στην
απολογία τους υποστήριξαν ότι στρατολογήθηκαν. Το στρατοδικείο τους απάλλαξε.
Το απόγευμα εκδικάστηκαν οι υποθέσεις των Ι. Τσιμούρτου, Γ. Καρανάσιου, Χρ.
Τσιμούρτου, Βάϊου Βούζα και Επ. Κοστέλου από το Γεωργικό Καρδίτσας.
Κατηγορούνταν για τοποθέτηση νάρκης στη γέφυρα Παπαράτζα. Οι κατηγορούμενοι
αρνήθηκαν την ενοχή. Ο Βασιλικός Επίτροπος ζήτησε την απαλλαγή τους.
Ακολούθως εκδικάστηκαν οι Χρ. Καϊκης, Β. Καρακαντάς και Γ. Σαράντης από την
Καλαμπάκα. Λόγω απουσίας μαρτύρων η δίκη τους αναβλήθηκε Επίσης λόγω
απουσίας μαρτύρων αναβλήθηκε και η δίκη τεσσάρων ατόμων από Μ. Κερασιά και
ενός από το Ορθοβούνι, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι βοηθούσαν με πληροφορίες τη
συμμορία Ζαραλή.
Εφ. «Αναγέννησις» 16 και 17-5-1947

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του στρατοδικείου πρόεδρος ήταν ο
Αντισυνταγματάρχης Β. Καρδαμάκης και στρατοδίκες ο Ι. Μαυροειδής
(ταγματάρχης) Αθαν. Καράμπελας και οι ίλαρχοι Ι. Πλαστήρας και Ευθ.
Δημητρόπουλος. Βασιλικός Επίτροπος ο αντιεισαγγελέας Νιανιάρας. Στο εδώλιο των
κατηγορουμένων κάθονταν οι Γεώργιος, Χρίστος και Θωμάς Μπένιας και οι Βασ.
Στρωματάς, Γ. Παπαγεωργίου, Βασ. Μπέκος, Ανασ. Παπακώστας και η Βασιλική
Μπένια. Όλοι από το Πετροχώρι. Κατηγορούνταν για κατάρτιση αντάρτικης ομάδας,
συμμετοχή σε συλλήψεις και εκτελέσεις εθνικοφρόνων πολιτών. Οι μάρτυρες
κατηγορίας ανέρχονταν σε είκοσι έξι. Στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι Γ.Β.
Μπένιας, Θωμάς Κ. Μπένιας , Βάϊος Δ. Μπένιας, Β. Μπέκος και Αναστάσιος
Παπακώστας αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Οι υπόλοιποι τις αποδέχθηκαν εν
μέρει. Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι Θωμάς και Γεώργιος Μπένιας, Χρ. Τζίμας, Β.
Στρωματάς και Αναστάσιος Παπακώστας. Ο Βάϊος Μπένιας καταδικάστηκε σε
ισόβια, και σε ειρκτή 2.1/2 ετών η Βασιλική Μπένια.
Το απόγευμα εκδικάστηκαν οι υποθέσεις των Κ. Τσελιγκούλη από την Αγυιά,
Στέργιου Πούλιου από Γερακάρι , Ανδρέα Σαμαρά από Βερδικούσα, Θ. Λιάκου από
Ελασσόνα και Ελένης Τριγώνη από Μεγάρχη κατηγορούμενοι όλοι για συμμετοχή
σε ανταρτικές ομάδες. Οι κατηγορούμενοι απολογούμενοι προσπάθησαν να
αποσείσουν τις κατηγορίες. Καταδικάστηκε σε θάνατο ο Τσιλιγκούλης, σε ισόβια οι
Σαμαράς και Θ. Λιάκος και σε 10 χρόνια η Τριγώνη.
Την 6η απογευματινή της 16ης Μαϊου εκδικάστηκαν οι υποθέσεις των Χρ.
Παπαϊωάννου από το Πετροχώρι Τρικάλων και Παντελή Χαρχαντή ή καπετάν
Διάκου από το Λογγά Καλαμπάκας, ο οποίος ήταν και ανυπότακτος. Κατηγορούνταν
για συμμετοχή σε ανταρτικές ομάδες και συμμετοχή σε πολλές μάχες κατά του
στρατού. Ο Χαρχαντής καταδικάστηκε δις σε θάνατο, ο Παπαϊωάννου σε ισόβια.
Εφ. «Αναγέννησις» 23/ 5-1947

Στις 21/5/1947 θα εκδικαζόταν από το στρατοδικείο Τρικάλων η υπόθεση του Σωτ.
Μοσχογιάννη ή καπετάν Βόλγα από την Καστανιά, ο οποίος κατηγορείτο για κατοχή
όπλων. Η εκδίκαση της υπόθεσής του αναβλήθηκε. Εκδικάστηκαν όμως οι υποθέσεις
των Θ. Κόλέτσου, Γ. Τριχία και Β. Κολέτσου από το Κοτρώνι, Α. Πατζιατζή από
Βροντερό, Δ. Ζιάμπρα από Καλογήρους, Χρ. Πικάζα από Αμάραντο, Ν. Θεοδοσίου

από Φωτάδα, Αχ. Πολυζοπούλου από Αηδόνα, Ευαγ. Ζησόπουλου , Σοφίας
Δαλαμάγκα, Χρ. Ζήκου, Αχ. Δημούση, Χρ. Μπραζιώτη, Β. Ταμπάκου και Παν
Ταμπάκου.
Καταδικάστηκε δις σε θάνατο ο Ν. Θεοδοσίου, και άπαξ οι Ευαγ. Ζησόπουλος και
Αχ. Δημούσης για παράβαση του άρθρου 2 του Γ΄ψηφίσματος. Η Σοφία Δαλαμάγκα
καταδικάστηκε σε ισόβια. Οι Ζήκος, Μπραζιώτης, Δαλαμάγκας, Β. Ταμπάκος και
Παν. Ταμπάκος απαλλάχθηκαν λόγω αυθορμήτου παραδόσεως τους.
Εφ. «Αναγέννησις» 29-5-1947

Χθες εκδικάστηκαν στο στρατοδικείο με πρόεδρο τον αντισυνταγματάρχη Καραβίτη
οι υποθέσεις των Ι. Νιανιά και Ι. Δ. Λιάσκου από Διάβα. Κατηγορούνταν για
παράβαση του Γ΄Ψηφίσματος και φόνο. Καταδικάστηκαν και οι δυο σε θάνατο. Το
στρατοδικείο με ψήφους 3 έναντι 2 εξέφρασε την ευχή η ποινή να μετριασθεί σε
ισόβια. Στη συνέχεια εξετάσθηκαν οι υποθέσεις των Χρ. Μανώλη από τη Διάβα,
Μεν. Σπυρόπουλο από τη Λιλή και Δ. Μπούσουλα από τα Αμπελάκια Λαρίσης.
Καταδικάστηκαν και οι τρεις σε ισόβια. Ακολούθως εξετάστηκαν οι υποθέσεις
δώδεκα ακόμα κατηγορουμένων οι οποίοι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση από 15- 10
χρόνων.
Εφ. «Αναγέννησις» 31-5-1947
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του στρατοδικείου καταδικάστηκαν σε θάνατο ο Χαρ.
Τζουβέλας ή καπετάν Πίνδος από την Τσούκα και ο Λάμπρος Δήμιτσας από τον
Κλεινοβό. Οι Βασ. Μούτος και Κ. Αγκούμης σε ισόβια.
Εφ. «Αναγέννησις» 3-6-1947
Καδικάστηκαν σε θάνατο ο Παντ. Κ. Τζάλας, Ευαγ. Ι. Αντωνίου και Γ. Μ.
Τσιτζελώνης. Σε ισόβια οι Χρίστος Δέσπος και Β. Γκοντής. Σε 20 χρόνια ειρκτή ο Κ.
Αναγνώστου, σε 13 ο Ευαγ. Θάνου και σε 10 ο Χρ. Ντάσκας.Το στρατοδικείο
απέρριψε με ψήφους 3 έναντι 2 την αίτηση του δικηγόρου υπεράσπισης του Τζάλα
όπως εκφράσει ευχή μετριασμού της ποινής.
Εφ. «Αναγέννησις» 6-6-1947
Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του στρατοδικείου με πρόεδρο τον αντισυνταγματάρχη
ιππικού Γουγούση , στρατοδίκες τους Σπ. Θύμη, Μπρούμα, Λιάση και
Δημητρόπουλο και Βασιλικό επίτροπο τον λοχαγό Παντελή Λαγάνη εκδικάστηκαν
οι υποθέσεις των Κώστα Αρίδα, Στ. Πλακιά, Παν. Τσόλη και Α. Νάσιο. Ο Κώστας
Αρίδας είχε συλληφθεί στις 29 Μαϊου 1947 στο χωριό Κριτσίνι ( Ταξιάρχες) από
έναν αγροφύλακα. Κατά τη σύλληψή του ο Αρίδας είχε επάνω του 10 χρυσές λίρες
και 200.0000 δρχ. Όπως ο ίδιος δήλωσε τα χρήματα αυτά ανήκαν στο Αγροτικό
κόμμα Ελλάδας, στο οποίο ήταν μέλος.
Ο Κώστας Αρίδας κατηγορείτο για εθνική προδοσία, κατάρτιση ομάδας και
πλαστογράφηση ταυτότητας. Ο μάρτυρας κατηγορίας αστυνομικός Ηλίας Νικολάου
κατέθεσε ότι ο Αρίδας στην κατοχή ήταν μέλος της τριμελούς επιτροπής ΕΑΜ
Θεσσαλίας και ότι επιδίωκε με τις πράξεις του να επικρατήσει στη χώρα το ΚΚΕ.
Μετέβη στη Λάρισα, Τύρναβο και Γιάννενα και όταν αντιλήφθη ότι τον
παρακολουθούν, ανέβηκε στο βουνό. Τον Οκτώβριο του 1946 ήρθε στα Τρίκαλα και
στρατολόγησε 7-8 νεαρούς από τη συνοικία Μπάρα. Επίσης συναντήθηκε με το
κλιμάκιο της επιτροπής έρευνας υπό τον Γκράουερ και υποστήριξε την αυτονόμηση
της Μακεδονίας.

Ο δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας Γ. Σταύρου χαρακτήρισε τον Αρίδα ως
Ζαχαριάδη της Θεσσαλίας. Επίσης είπε ότι είχε διατάξει την εκτέλεση 30
εθνικοφρόνων πολιτών στο Νεραϊδοχώρι και ότι είχε προσπαθήσει να δωροδοκήσει
τον αγροφύλακα που τον συνέλαβε στο χωριό Κριτσίνι.
Ο Αρίδας απολογούμενος δεν αρνήθηκε ότι ήταν στέλεχος του ΚΚΕ, αναφέρθηκε
στην ιδιωτική του ζωή- το 1936 είχε εκλεγεί πρόεδρος στην Κοινότητα Τυρνάβουσυνελήφθη και φυλακίστηκε. Μετά την απελευθέρωση διετέλεσε μέλος της
διοικητικής επιτροπής Θεσσαλίας, γραμματέας της περιφερειακής του ΚΚΕ
Τρικάλων και στη συνέχεια πήγε στη Λάρισα όπου κατά διαταγή του ΚΚΕ γράφτηκε
στο ΑΚΕ(Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος). Αρνήθηκε την συμμετοχή του σε εκτελέσεις
και ισχυρίσθηκε ότι δεν μίλησε ποτέ για την αυτονόμηση της Μακεδονίας.
Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του στρατοδικείου ρώτησε τον κατηγορούμενο « αν
καταδικάζει τα εγκλήματα των ανταρτών». «Δεν μπορώ να καταδικάσω εγκλήματα
εις τα οποία δεν έχω ανάμιξιν», απάντησε ο Αρίδας. Όταν όμως ο πρόεδρος επέμεινε
απάντησε ότι τα καταδικάζει. Σε ερώτηση της Βασιλικού Επιτρόπου απάντησε ότι «οι
αντάρτες δεν ανήκουν σε κόμματα» και όταν ο Β.Ε. παρατήρησε « γιατί τότε
υποστηρίζεται η δράσις των από το ΚΚΕ;» απάντησε «διότι συμπίπτουν οι πολιτικές
τους επιδιώξεις».
Ο Βασιλικός Επίτροπος κατά την αγόρευσή του περιέγραψε την προδοσία του ΚΚΕ
και χρησιμοποίησε στίχους του Βύρωνα λέγοντας ότι «οι διάφοροι Αρίδες έφερον την
καταστροφής εις την Ελλάδαν» και ότι απόδειξη της ενοχής του ήταν ότι ενώ ανήκε
στο ΑΚΕ ανέβηκε στα Χάσια, όπου ήταν οδηγός και υποκινητής των ανταρτών.
Ο συνήγορος του Αρίδα Χαρίλαος Παπαθανασίου ζήτησε από το στρατοδικείο να
σκεφθεί χριστιανικά. Ο Β.Ε. δευτερολογώντας αποκάλεσε τη δίκη του Αρίδα
«εθνική». Το στρατοδικείο καταδίκασε δις σε θάνατο τον Αρίδα, τρις σε θάνατο τον
Στ. Πλακιά από το Ελληνόκαστρο, και άπαξ σε θάνατο τους Παν. Τσόλη από τα
Άγραφα και Α. Νάσιο από Κερασοχώρι. Οι αιτήσεις των συνηγόρων των Τσόλη και
Νάσιου για μετριασμό της ποινής απορρίφθηκαν παμψηφεί. Ο Κ. Αρίδας
εκτελέστηκε στις 9 Ιουνίου 1947.
Εφ. «Αναγέννησις» 7- και 8-6-1947

Στις 6 Ιουνίου 1947 συνεδρίασε το στρατοδικείο υπό την προεδρία του
αντισυνταγματάρχη Π. Στραβολαίμη και στρατοδίκες τους Ι. Δωρή, Καράμπαλη,
Αντωναρόπουλου και Δόστη. Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι Αθαν. Σωτηρίου από τη
Διάβα, Κ. Τσολιάς, Κ. Μαντζάνας και Ν. Γάτσιος από Θεόπετρα. Σε 15 χρόνια
ειρκτή ο Ν. Καραμίτζος, σε 10 ο Μ. Θεοδώρου, σε 5 χρόνια φυλάκιση ο Γ. Ντούλας
και σε 2 χρόνια ο Μιχ. Νταλαμπίρης και Αθ. Ντούλας από το Περλίγκο. Οι
υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»10-6-1947

Χθες συνεδρίασε το στρατοδικείο υπό την προεδρία του συνταγματάρχη Μ.
Νικολαϊδη, μέλη τους Μαυριειδή, Στεφανίδη Γκόλια και Βαρβαρήγο και βασιλικό
επίτροπο τον Λαγάνη. Καταδικάστηκαν σε 10 χρόνια φυλάκιση οι Γ. Σωτηρίου από
Διάβα, Κ. Κουκουράβας από Χρυσομηλιά, Δ. Μεκράς από Καταφύγιο, Ν.
Βακουφτσής από Μεγάρχη, Χρ. Γιαννούλας από Χρυσομηλιά, Ε. Σκυλοδήμος από
Βίτσαινα, Χ. Μαργαρίτης από Νεραϊδοχώρι, Χ. Κακαράτζας από Στουρναρέϊκα και
σε 5 χρόνια ο Η. Μουστάκας από Κοτρώνι και 1 έτος επιτήρηση η Σοφία Τζάλα από
Τύρνα.

Εφ. «Αναγέννησις» 11-6-1947

Χθες καταδικάστηκαν σε 16 χρόνια ειρκτή ο Ι. Μάνης από Αγρηλιά, σε 10 χρόνια ο
Αθ. Μάνης από Κουμαριά. Συνήγορός τους ήταν ο Αθ. Μπόμπορας. Οι υπόλοιποι
τρεις κατηγορούμενοι από την Κουμαριά απαλλάχθηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»12-6-1947

Η σύνθεση του στρατοδικείου κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ήταν: Πρόεδρος ο
αντισυνταγματάρχης Καραβίτης και μέλη οι Παναγιωτόπουλος, Ν. Χριστόπουλος, Θ.
Πετρόπουλος και ΣΤ. Δόντας. Βασιλικός επίτροπος ο αντιεισαγγελέας Νιανιάρας.
Καταδικάστηκαν τρις σε θάνατο οι Κ. Γκαρανάσιος και Ευαγ. Γκαραγκούνης και δις
σε θάνατο οι Απ. Ζούζουλας, Κ Παπαδόπουλος και Κ. Γκαραγκούνης. Ο Κ.
Γκαρανάσιος κατηγορείτο ως αρχηγός κατάρτισης ομάδας και οι υπόλοιποι ως μέλη
της ομάδας και ηθικοί αυτουργοί σε φόνους. Επίσης καταδικάστηκε σε 10 χρόνια
φυλάκιση ο Ανδρέας Μπαρούνας και σε ισόβια ο Γ. Γκαραγκάνης. Οι υπόλοιποι
κατηγορούμενοι, όλοι κάτοικοι Γαυρόβου Καλαμπάκας, απαλλάχθηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»17-6-1947

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του στρατοδικείου καταδικάστηκε σε ισόβιας ο Λ.Π.
Ζάχος από το Ελληνόκαστρο και σε 20 χρόνια ειρκτή οι Δ. Αντωνιάδης και Απ.
Αντωνιάδης από τον Άγιο Ηλία Κοζάνης. Ένας κατηγορούμενος απαλλάχθηκε.
Εφ. «Αναγέννησος» 18-6-1947

Χθες καταδικάστηκε σε 15 χρόνια ειρκτή ο Δ. Καλογρηάς. Απαλλάχθηκαν οι Απ.
Μιχαλάκης και Κ. Χατζής.
Εφ.»Αναγέννησις» 20 -6-1947

Προχθές και χθες ενώπιον του στρατοδικείου εκδικάστηκαν οι υποθέσεις 14
κατηγορουμένων για παράβαση του Γ΄ ψηφίσματος. Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι
Χρ. Καραγεώργος από Βάκαρη, Ι. Ντάκος, Ευαγ. Λεμονάς και Κ. Πατέρας από
Πιαλία και ο Γ. Δ. Μισάκος. Ο Δ. Αθ. Μισάκος σε ισόβια. Οι υπόλοιποι
κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις» 21-6-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε δις σε θάνατο για κατάρτιση αντάρτικης ομάδας και
συμμετοχή σε φόνους τον Κ. Μπέγα ή Μπέη. Η δίκη του ιερέα από το Βαθύρεμα Χρ.
Παπαβασιλείου αναβλήθηκε λόγω μη προσέλευσης των μαρτύρων.
Εφ. «Αναγέννησις»29-6-1947

Χθες το στρατοδικείο από τους δέκα κατηγορούμενους καταδίκασε σε φυλάκιση 10
χρόνια την Ελένη Κοντογεωργίου και τον Κ. Σιάτρα. Οι άλλοι κατηγορούμενοι
απαλλάχθηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»2-7-1947

Κατά την προχθεσινή και χθεσινή δικάσιμο το στρατοδικείο καταδίκασε τετράκις σε
θάνατο τον δημοδιδάσκαλο Γ. Παπαχριστόπουλο από το Κασνέσι και τρις σε θάνατο
τους Στεφ. Καραγεώργο, Αθ. Τσιούλα και Χρ. Τσιούλα από το Κρυονέρι. Όλοι
κατηγορούνταν για παράβαση του άρθρου 2 και 3 του Γ΄ψηφίσματος. Σε ισόβια
καταδίκασε τους Στεφ. Κρικέλη και Κ. Δρόλια από τα Κανάλια Καρδίτσας. Σε 15

χρόνια ειρκτή τον Ευάγ. Στασινό, σε 10 χρόνια τον Ελ. Χατζιάρα και Αθ. Παπουτσή.
Απήλλαξε τον Κ. Θεολόγη από την Καρδίτσα λόγω πλήρους συγχύσεως.
Εφ. «Αναγέννησις» 6-7-1947

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση με σύνθεση τους Στραβολαίμο, Μαντζιάρα, Ρογκάκο,
Οικονόμου και Κοντάρα και Βασιλικό Επίτροπο τον Παντελή Λαγάνη το
στρατοδικείο απήλλαξε δεκατέσσερα άτομα και καταδίκασε μόνο τον Χρ. Νταούλα
από τον Πυργετό( δυσδιάκριτη η ποινή)
Εφ. «Αναγέννησις»8-7-1947

Το στρατοδικείο απάλλαξε έξι και καταδίκασε σε ισόβια τον Αχ. Δημουλά από την
Ραψίστα και σε 12 ½ χρόνια τους Ι. Καλαμάρα, Αν. Χαλκιά από Λάρισα, Θ.
Γκούνδρα από Κόπραινα και Χαρ. Νικολάου.
Εφ. «Αναγέννησις»10-7-1947

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τον Βάϊο
Τασιόπουλο από την Κόπραινα, σε 13 χρόνια πρόσκαιρα δεσμά τους Α. Παρασκευά
και Α. Ζέρβα, σε 12 χρόνια τον Δ. Στάμο από Σταγιάδες, σε 17 χρόνια τους Α.
Σακοράφα και Γ. Παπαχρήστο από το Καταφύγιο Γρεβενών και Κ. Παιδή από τον
Αμάραντο. Απάλλαξε δύο κατηγορουμένους.
Εφ. «Αναγέννησις» 17-7-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τους Κ. Δ. Μαντούλα από τη Τσαρίτσανη,
Ευαγ. Κωσταρέλο από το Γοργογύρι, Αθ. Τόλιο και Απ. Φλέτσα από Καστράκι και
Χρ. Τσούφη από Τσιότι. Απάλλαξε τους Γκόλια και Κατσόγιαννη λόγω αμφιβολιών.
Εφ. «Αναγέννησις»23-7-1947

Προχθές και χθες καταδικάστηκαν από το στρατοδικείο σε θάνατο οι Λ. Φίλιος από
Τρικοκιά και Σ. Γκούντρας από Κόπραινα. Σε ισόβια ο Α. Μπίσκας από Βερδικούσια
και σε 12 χρόνια πρόσκαιρα δεσμά ο Σ. Βούρμπας από Ελασσόνα. Δώδεκα
κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις» 30-7-1947

Προχθές καταδικάστηκαν από το στρατοδικείο σε θάνατο οι Ευαγ. Γούλας και Ευαγ.
Αργυρόπουλος από την Θεόπετρα, η Ελένη Χασιώτη σε ισόβια και ο Χρ. Χατζιάρας
σε 10 χρόνια πρόσκαιρα δεσμά.
Εφ. «Αναγέννησις» 12-8-1947

Στις 31 Ιουλίου άρχισε η δίκη είκοσι κατοίκων του χωριού Μεγάρχη- μεταξύ των
οποίων ήταν και ο ιερέας Αθαν. Ίτσιος, οι οποίοι κατηγορούνταν για τη σύλληψη και
σταύρωση του ιερέα Παπαγεωργίου Σκρέκα. Η δίκη διήρκησε δέκα μέρες.
Καταδικάστηκαν δις σε θάνατο οι Αθαν. Ίτσιος, Κων. Ίτσιος, Γ. Τριγώνης,
Γ.Παρασκευάς, Β. Καπερώνης, Ευαγ. Πολύζος, και Β. Καραλής. Άπαξ σε θάνατο ο
Δ. Βακουφτσής. Σε ισόβια οι Ν. Μπαμπατσιάς, Ι. Τριγώνης, Β. Τριγώνης, Αθ.
Τζατζάς και Γ. Ίτσιος. Σε 10 χρόνια φυλάκιση οι Δ. Καραλιόλιος, Ευαγ. Καραλιόλιος
Δ. Τζίνας, Κ. Τσαούσης και Χαρ. Μίχας. Απαλλάχτηκαν οι Βάιος Ντούμας και
Βαϊτσα Τζατζά.
Οι Αθ. Ίτσιος, Κ. Ίτσιος, Γ. Τριγώνης, Ευαγ. Πολύζος, Β. Καραλής, Γ. Παρασκευάς
και Δ. Βακουφτσής εκτελέσθηκαν στις 18-8-1949. Ο Αθαν. Ίτσιος πριν από την
εκτέλεσή του καθαιρέθηκε από το αξίωμα του ιερέα από δύο ιερείς.

Εφ. «Αναγέννησις» 20-8-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Αναστάσιο Οικονόμου από
τον Λογγά, και σε 2 χρόνια τους Γ. Σταύρου και Ελευθ. Σπανό από το Καστράκι.
Τους υπόλοιπους 14 κατηγορούμενους τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις» 27-8-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τους Ν. Μπουρλή, Χρ. Μησιάρη, Αθ. Ευθ.
Λιόλιο, Αθ. Μπουκουβάλα και Γεωρ.Τούλα από την Βλαχάβα. Επίσης καταδίκασε σε
10 χρόνια φυλάκιση τον Ιωαν. Μπουκουβάλα.
Εφ. «Αναγέννησις» 3-9-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τους Ι. Λαδοκούκη, Αθ. Οικονόμου, Σωτ.
Κατσάνο και Βαρβάρα Κατσάνου από το Ρίζωμα και Β. Ψημένο από Μεσενικόλα.
Επίσης καταδίκασε σε 20 χρόνια ειρκτή τον Σ. Ιωακείμ, σε 10 χρόνια τους Ηρ.
Κατσάκο, Θ. Καλαμάτα, Απ. Ψημένο, Θ. Ψημένο και Γ.Ευαγγελόπουλο από
Μεσενικόλα. Σε 2 χρόνια φυλάκιση τον Ν. Μήτσιο σε 6 μήνες τον Ευαγ. Τσιάρα, και
σε 3 μήνες την Παρασκευή Οικονόμου από το Ρίζωμα.
Εφ. «Αναγέννησις»14-9-1947

Προχθές από το στρατοδικείο καταδικάστηκαν οι Γ.Κ. Δάιος και Χρ. Α. Κύρμπας σε
5 μήνες φυλάκιση. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»17-9-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε τρις σε θάνατο τον Γ. Κ. Δήμου. Τους υπόλοιπους
κατηγορουμένους τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις» 20-9-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε τρις σε θάνατο τους Μιχ. Σινάνη και Απ. Τσιαντή από
τη Διάβα για λιποταξία και φόνους. Επίσης καταδίκασε σε 5 χρόνια φυλάκιση τον
Σάββα Γιαννάκα ενώ τους υπόλοιπους κατηγορουμένους τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις»27-9-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τους Π. Κυρίτση, Αθ. Κυρίτση και Αγγελίτσα
Αθανασίου και σε 15 χρόνια ειρκτή τον Αθ. Κωνσταντίνου. Τους υπόλοιπους τριάντα
κατηγορούμενους τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις»1-10-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο την Ευθυμία Ντιντή από το Μεγάλο
Κεφαλόβρυσο, σε ισόβια τους Σωτ. Στρουζιώτη και Όλγα Στεργιοπούλου, σε 10
χρόνια ειρκτή τον Αθ. Πολύζο και σε 5 χρόνια φυλάκιση και στρατιωτική καθαίρεση
τον Απ. Μπαρμπαρούση. Απάλλαξε τους υπόλοιπους δέκα κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις» 5-10-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τους Σωκράτη Μαρούκο και Στ. Δόλγυρα
από το Ζάρκο, σε ισόβια τον Αν. Μαγκόλα, σε 20 χρόνια ειρκτή τον Λάζαρο Ιωακείμ
σε 15 χρόνια τον Χρ. Μαγκόλα και σε 10 χρόνια τον Σ. Παπαναστασίου. Όλοι οι
καταδικασθέντες κατάγονταν από το Ζάρκο. Οι Θωμάς Τσιοτινός, Ι. Μπέης και
Κ.Λότσιος καταδικάστηκαν για λιπομαρτυρία σε ένα μήνα φυλάκιση. Οι υπόλοιποι
οκτώ κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν.

Εφ. «Αναγέννησις»10-10-1947

Καταδικάστηκαν για παράβαση άρθρου του Γ΄ ψηφίσματος οι καταγόμενοι από το
Λογγάκι Κ. Μαρτζιώκας σε ισόβια, ο Ν. Μαρτζιώκας σε 10 χρόνια ειρκτή, ο Φωτ.
Καραγεώργος σε 5 χρόνια φυλάκιση, ο Σωτ. Καραγεώργος σε 2 χρόνια και οι Βασ.
Καραγεώργος, Σπύρος Καραντζιάς και Κ. Π. Μαρτζιώκας σε 1 χρόνο. Οι υπόλοιποι
έντεκα κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»11-10-1947

Άρχισε προχθές και συνεχίστηκε και την επομένη η δίκη των μελών της αυτοάμυνας
Καστρακίου. Όλοι οι κατηγορούμενοι κατά την απολογία τους έδειξαν μεταμέλεια
και ζήτησαν να καταταγούν στο στρατό. Το στρατοδικείο καταδίκασε δις σε θάνατο
και 20 χρόνια ειρκτή τους Στέφανο Κουτσή, δικηγόρο και τέως βουλευτή της ΠΕΕΑ
και τον Χρ. Πρέτσιο. Σε ισόβια τους Δ. Τσουρβάκα, Βασ.Φλέτσιο και Γιάννη
Θεοφάνη. Σε 10 χρόνια ειρκτή τους Β. Τσάρα, Ν. Παπαγεωργόπουλο και Β. Μαμάτα.
Σε 2 ½ χρόνια φυλάκιση τον Αντ. Χριστογιαννούλα.
Εφ. «Αναγέννησις» 15-10-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε δις σε θάνατο τους Αλεξ. Στάθη και Ιωαν. Τέγο.
Επέβαλε ισόβια στους Στάθη Βλάχο και Στάθη Βασιλική, 20 χρόνια ειρκτή στον Ν.
Ντόλα και 10 χρόνια στους Χρ. Τσιάρα και Βασ. Ξενάδη. Απάλλαξε τον Ν. Βλάχο.
Εφ. «Αναγέννησις» 17-10-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 10 χρόνια ειρκτή τους Στ. Μπορμπότη από το
Αρδάνι και Σ. Βουλόγκα.
Εφ. «Αναγέννησις»18-10-1947

Χθες το στρατοδικείο εκδίκασε τις υποθέσεις των Γ. Δριτσέλη και Βασ.Ζύκο από το
χωριό Αγναντιά, οι οποίοι κατηγορούνταν για συμμετοχή σε φόνους. Ο Δριτσέλης
καταδικάστηκε σε θάνατο, ισόβια και 20 χρόνια ειρκτή που συγχωνεύτηκαν στην
ποινή του θανάτου. Ο Ζύκος απαλλάχθηκε.
Εφ. «Αναγέννησις»31-10-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε τον Χρ. Μπλάνα από το Καστράκι σε 14 χρόνια ειρκτή
και τους Β. Παπαχρήστο και Αντ. Τζερεμέ 11 χρόνια. Οι υπόλοιποι έξι
κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»4-11-1947

Χθες το στρατοδικείο καταδίκασε τρις σε θάνατο τον Δημ. Λιάπη ή Γιατρό, σε 15
χρόνια ειρκτή τον Αντ. Βέλιο και σε 10 χρόνια τους Δ. Μιχαήλ και Αναστάσιο
Παπαοικονόμου από τους Γεωργανάδες. Οι υπόλοιποι δώδεκα κατηγορούμενοι
απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»9-11-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε τον Αθαν. Τσάτσο από τους Σταγιάδες δις σε θάνατο
ισόβια και 20 χρόνια ειρκτή. Οι τρεις ποινές συγχωνεύτηκαν σε θάνατο. Επίσης
καταδίκασε δις σε θάνατο τον Κ. Τζίμα από το Κακοπλεύρι, τρις σε ισόβια τον Ν.
Τσανάκα και σε ισόβια τους Κ. Μουντούρη, Κ. Αποστόλου, Χρ. Αγγέλη και Ηρ.
Ντούλα από το χωριό Καλιρρόη Καλαμπάκας και σε 10 χρόνια ειρκτή τον Σ.
Τσοπανίκο. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν.

Εφ. «Αναγέννησις» 12-11-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Γεώργιο Χασιώτη από το Ορθοβούνι, σε
10 χρόνια ειρκτή τον Κ. Ι. Τσεκούρα από το Αγιόφυλλο ενώ απάλλαξε τρεις
κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις» 26-11-1947

Άρχισε στις 17 Νοεμβρίου η δίκη των 38 μελών της αυτοάμυνας Τρικάλων, τα οποία
είχαν συλληφθεί στα μέσα Ιουλίου. Λόγω του εξαιρετικού ενδιαφέροντος και των
πολλών κατηγορουμένων η δίκη διήρκησε εννέα ημέρες. Στη συγκεκριμένη δίκη
πρόεδρος του Στρατοδικείου ήταν ο αντισυνταγματάρχης Παπαδόπουλος και
στρατοδίκες ο ταγματάρχης Θύμης, ο ίλαρχος Λιόσης, ο υπίλαρχος Σταματάκος και ο
υπολοχαγός Τσιόνας. Βασιλικός επίτροπος ήταν ο λοχαγός της στρατιωτικής
δικαιοσύνης Π. Λαγάνης και γραμματέας ο ανθυπολοχαγός Κοκέβης.
Στο εδώλιο των κατηγορουμένων κάθονταν 38 μέλη της αυτοάμυνας Τρικάλων, η
οποία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο βασιλικός επίτροπος Λαγάνης «Ήταν μία
οργάνωσις συνωμοτική, η οποία έπληξε και θα έπληττε και πάλιν τον κορμόν του
κράτους όταν θα ελάμβανε την διαταγήν».
Αρχικά εξετάσθηκαν οι μάρτυρες κατηγορίας οι οποίοι ήταν αστυνομικοί.
Επιβαρυντική για πολλούς κατηγορουμένους ήταν η κατάθεση το Κ. Κ. πρώην
στελέχους της αυτοάμυνας και αντάρτη του Δημοκρατικού στρατού, ο οποίος όμως
είχε αμνηστευθεί διότι είχε αυθορμήτως παρουσιαστεί στις στρατιωτικές Αρχές. Οι
περισσότεροι μάρτυρες υπερασπίσεως, σύμφωνα με την εφ.«Αναγέννησις» «ελάχιστα
και ασήμαντα ελαφρυντικά στοιχεία κατέθεσαν».
Κατά τις απολογίες τους μερικοί κατηγορούμενοι αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους
στην αυτοάμυνα, άλλοι όμως όχι. Από τις απολογίες τους πάντως
πληροφορούμαστε ότι στα Τρίκαλα υπήρχαν 13 ΚΟΒ ( Κομματικές Οργανώσεις
Βάσης) και ότι αποστολή των μελών της αυτοάμυνας- είχε συσταθεί το 1945- ήταν να
προστατεύουν τα γραφεία του Κομμουνιστικού κόμματος και της εφ. «Λαοκρατία»
από τις συχνές επιθέσεις μελών των δεξιών οργανώσεων. Μετά την έναρξη του
εμφυλίου τα μέλη της αυτοάμυνας συνέλεγαν πληροφορίες για τις κινήσεις του
στρατού και έστελναν στο βουνό όπλα και ασυρμάτους. Κατά τις αγορεύσεις τους οι
συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν επιείκεια.
Δυο ώρες μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ο πρόεδρος του
στρατοδικείου ανέγνωσε τις ποινές. Καταδικάστηκαν σε θάνατο, χαρακτηρισθέντες
ως οδηγοί ομάδων και συναίτιοι σε επιβαρυντικές πράξεις, οι Δημήτριος Θεοδώρου,
Οδυσσέας Ράπτης, Ελευθέριος Αναστασίου ή Χορταράς, Δημήτριος Γιαλίτσας,
Αριστείδης Μαλλιώρας, Γεώργιος Παπαθανασίου, Κ. Μαραγκός, Ι. Τσίνας, Σωτ.
Μήνιας, Θεοδ. Τσέγας, Αυγερινός Πάσχος ή Αγόρωφ, Ν. Γιαννίκας, Ν.
Παπακωνσταντίνου, Γ. Ρουσαμάνης, Αμαλία Ζηνέλη, Γ. Γιαλίτσας, και Ματίνα
Πλατογιάννη. Σε ισόβια οι Κ. Φλώρος, Κυρ. Γερομίχος, Ηλ. Κωνσταντέλος, Χρ.
Σατραζέμης και Άννα Πρωτογερά. Σε δέκα χρόνια πρόσκαιρα δεσμά οι Χ. Μήνιας, Δ.
Μπαλαμώτης, Θ.Αυγέρης, Β.Τρίτας, Α. Κοφίτσας, Π, Κερασοβίτης, Γ. Κοντονάσιου,
Ν. Καρακίτσος, και Π. Πρωτογεράς. Απαλλάχτηκαν οι Κ. Μπαρούτας, Κ.
Παπαμάνθος, Δ. Μήνιας, Θ. Εξηνταδέκας, Ι. Κίτσος, Ν. Νικολάου και Χρ. Δούκας.

Εφ. «Αναγέννησις» 27-11-1947

Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι στρατιώτες Ν. Ψωμάς και Χρ. Σαμαλέκας καθώς και
ο Στ. Τάκος. Σε ισόβια οι Αθ. Παπαθανασίου, Δ. Γρηγορίου και Αντ. Καραβάς. Ο
δεκανέας Ιωαν. Καραγεώργος αθωώθηκε.
Εφ. «Αναγέννησις» 2-12-1947

Κατά την χθεσινή δικάσιμο στο στρατοδικείο εκδικάστηκε μεταξύ άλλων και η
υπόθεση της Εριφίλης Πρωτογερά από τα Τρίκαλα, η οποία κατηγορείτο ότι
μετέφερε δύο σημειώματα από τον δημοσιογράφο Πολίτη προς την Ζηνέλη και ότι
ήταν σύνδεσμος των κομμουνιστών με τη Λάρισα, Βόλο και Αθήνα. Η
κατηγορούμενη απολογούμενη παραδέχθηκε την ενοχή της. Το στρατοδικείο την
καταδίκασε σε ισόβια. Επίσης επέβαλε στην κατηγορούμενη Γεωργία Κυριακού ή
Κολιοπούλου ποινή 10 ετών ειρκτή. Οι υπόλοιποι 14 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις» 7-11-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε τετράκις σε θάνατο τους Χρ. Μπέφα, Χρ. Μπαλαούρα
και Ιωαν. Ζησόπουλο και άπαξ σε θάνατο τους Ν. Τριμίτζο, Χρ. Ζησόπουλο και
Αλεξ. Γιάγκα. Επίσης καταδίκασε τρις σε ισόβια τους Γ. Τέντα, Γ. Μπαλαούρα, Χρ.
Λευτέρη, Κ. Τριμίτζο, Αθ. Κατσιούλη και Α. Πινιάρα και σε απλά ισόβια τους Ι.
Σπανό, Ηλ. Δημάδη και Αθ. Δήμο. Στους Γ. Λύγδα, και Στ. Παπαβασιλείου επέβαλε
ποινή 12 χρόνων φυλάκιση και στην Αικατερίνη Λιάκα 10 χρόνων φυλακιση.
Απάλλαξε τέσσερις κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις» 9-12-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τους Χρίστο και Ελένη Μαλικοπούλου, σε
ισόβια τους Θάνο Θωμά, Ασπασία Γρίβα, Νικ. Ανατολίτη, Αναστασία Παπαχρήστου,
Γ. Φουρτούνη και Σταυρούλα Παπανικολάου. Σε 20 χρόνια ειρκτή τον Ν. Μπένια,
σε 10 χρόνια τους Βαρβάρα Μαυρομάτη, Μαρία Μπαντή, Βάσω Αμελίδου,
Κερασίνα Κονατίδου και Πολυξένη Μολόχα. Επέβαλε επιτήρηση για έξι μήνες στους
Κώστα και Ελένη Κορομηλίτση. Αθώωσε τρεις κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις» 13-12-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Ν. Τσέλιο, σε 20 χρόνια ειρκτή τον Περ.
Μήλιο, σε 10 χρόνια τους Βάϊο Γρηγορίου, Ν. Ντάλο και Ηλ. Καραμουσιάνη. Σε 2
χρόνια φυλάκιση τους Αριστείδη Μαμάτα, Παύλο Τάκου, και Γ. Βαλκανιώτη.
Απάλλαξε τους υπόλοιπους οκτώ κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»17-12-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τον Θεόδωρο Παπαστεργίου, σε 15 χρόνια
ειρκτή τους Γ.Κατσιαφλιάκο, Ι. Βάγια, Β. Πασχάλη και Θ. Αναγνωστόπουλο και σε 2
χρόνια φυλάκιση τον Ν. Κοτρώτσο. Απάλλαξε τρεις κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»18-12-1947

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τους Ιωαν. Μπαρτζιώτη και Δημ. Σαράφη,
σε ισόβια τους Ν. Ράπτη ή Καντάρα, Ι. Κοσμά ή Σάλτα, και Γ. Σαράφη. Σε 15 χρόνια
ειρκτή τους Κ. Ξανθόπουλο, Β. Μάλιο, Κ. Μπέκο, Στ. Γράβα και Ελένη
Οικονομούλα . Σε αστυνομική επιτήρηση ενός έτους στους Αθ. Θεοδοσίου, Κ.
Μπαρτζιώτη και Φανή Ζαχαράκη.
Σημείωση. Λόγω των εορτών το στρατοδικείο διέκοψε τη λειτουργία του.

Οι υποθέσεις που εκδικάστηκαν κατά το έτος 1948
Εφ. «Αναγέννησις 9-1-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε δις σε θάνατο και 20 χρόνια ειρκτή τον Ηρακλή Ντίνα,
σε 11 χρόνια φυλάκιση τον Βάϊο Τζάνα και Νικ. Κασάρη και 8 μήνες φυλάκιση την
Κυβέλη Βαρνάβα.
Εφ. «Αναγέννησις»10-1-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Δημήτριο Ζιώγα από το Κακοπλέυρι.
Εφ. «Αναγέννησις»11-1-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τους Χρ. Αγγέλη, Σπ. Τσετσίλα, Κ. Τσετσίλα
και Ευαγ. Αγγέλη. Επίσης καταδίκασε σε 10 χρόνια ειρκτή τον Ανδ. Πούλιο και
Ελένη Τσάτσου και σε 8 μήνες φυλάκιση τον Ευθ. Τσάτσο.
Εφ. «Αναγέννησις»13-1-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τους Ιωαν. Γκουζιώτη, Παν. Λίνο, Γ. Γούλα
και Δήμητρα Κορδαλή. Σε ισόβια τον Βασ. Κόλιο και σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Ν.
Σαλιγκάρα.
Εφ. «Αναγέννησις»14-1-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τους Ι. Τόλια ή Νταή και Σπ. Αγγελόπουλο
και σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Β. Ευαγγελόπουλο. Τους υπόλοιπους
κατηγορούμενους τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις»21-1-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Σπ. Φουρλή, σε 10 χρόνια και 6 μήνες
φυλάκιση τους Δ. Μίχαλο, Κ. Κωνσταντούλα, Στ. Τσουκνίδα και Ι. Αθανασούλα
Αθώωσε τρεις κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»23-1-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τους Κ. Αντωνάκη και Ν. Καραβίδα και σε
ισόβια τον Στερ. Καλογιάννη. Σε 10 χρόνια φυλάκιση τους Ευαγ. Αντωνάκη και
Δημ. Αντωνάκη. Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»27-1-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε δις σε θάνατο τους Χρ. Ακρίβο, Κ. Τσαούση και Δημ.
Φακίτσα. Σε ισόβια τους Ανδ. Κοτσίρα και Ηλία Παγώνη. Σε 10 χρόνια και 6 μήνες
φυλάκιση τους Γ. Καστέλα, και Στ. Βουρλά. Αθώωσε έναν.
Εφ. «Αναγέννησις»30-1-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 10 χρόνια και 6 μήνες ειρκτή τον Γεώργιο
Καραλιόλιο. Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις» 3-2-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Σωτ. Καρτσούκα, σε 2 χρόνια φυλάκιση
τον Ιωαν. Κραμπούκα, σε 1 χρόνο φυλάκιση τους Σ. Μεγαρχιώτη και Θωμά
Γιαννουλάκο και απάλλαξε δύο κατηγορούμενους.

Εφ. «Αναγέννησις» 4-2-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 12 χρόνια φυλάκιση τους Αντ. Πλεξίδα, Ευαγ.
Βουτσελά, Χρ. Καλλατζή και Κ. Τζατζά. Σε 11 χρόνια τον Στ. Καή, 10 χρόνια τον
Αθ. Γκιλούκα και 2 χρόνια τον Χρ. Ρούκα. Οι δυο άλλοι κατηγορούμενοι
απαλλάχτηκαν.
Εφ. Αναγέννησις»7-2-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Βασίλειο Στάθη και
απάλλαξε τέσσερις κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»13-2-1948

Ο Νικόλαος Μ. Γιαννάκας από τα Τρίκαλα στην οικία του οποίου είχε βρεθεί
κρυμμένος ο ραδιοσταθμός της ΠΕΕΑ καταδικάστηκε από το στρατοδικείο σε
ισόβια. Απαλλάχτηκαν δύο κατηγορούμενοι.
Εφ. «Αναγέννησις»19-2-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε τρις σε θάνατο τον Απ. Παπαευθυμίου από Πάνιτσα και
άπαξ σε θάνατο τους Γ. Κερασοβίτη, Δημ. Λουλέ από Φλεμπουρέσι και Γ. Μανάφα
από το Διαλεκτό. Επίσης καταδίκασε σε ισόβια τους Δ. Φωκολόρο και Θεοδ.
Αλεξανδρή από το Διάσελο και Γ. Τέλια από το Φλαμπουρέσι. Kαταδίκασε σε 10
χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση τον Κ. Σπυρίδη και 10 χρόνια τους Ηλ. Κουτούμπα από
το Φλαμπουρέσι και Β. Παπαευθυμίου από το Διάσελο.
Εφ. «Αναγέννησις»20-2-1948

Ύστερα από διαδικασία πολλών ημερών το στρατοδικείο επέβαλε ισόβια στους
Στυλιανό Κατσιώτη, Θωμά Παρασκευά, Δ. Κατσιώτη και Δ. Αθανασίου από το
χωριό Δρακότρυπα και σε κάθειρξη 20 ετών στον Αθ. Αθανασίου επίσης από την
Δρακότρυπα. Οι τρεις άλλοι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»22-2-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Δημήτριο Καραγεώργο και σε φυλάκιση
2 χρόνων τον Χρίστο Καραγεώργο.
Εφ. «Αναγέννησις»24-2-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε δις σε ισόβια τον Αχ. Μπέη από το Γοργογύρι, σε
ισόβια τον Δημ. Σταμπασίδη από τα Τρίκαλα και σε 10 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση
τον Θεόδωρο Βούζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι από το χωριό Πρόδρομος
απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»27-2-1948

Καταδικάστηκαν σε ισόβια οι Μιχάλης Δ. Ψάρρας και Βασίλης Σ. Ζουμπάς από την
Πιαλεία. Ο Βασίλης Ζαρίδας καταδικάστηκε σε 20 χρόνια ειρκτή. Οι υπόλοιποι
κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»2-3-1948

Χθες καταδικάστηκε σε θάνατο ο Στυλιανός Τσιμπίδας από το Πετροχώρι. Επίσης
καταδικάστηκαν σε 10 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση ο Αθ. Κόθρας και σε 2 χρόνια ο
Κ. Κόθρας. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν .

Εφ. «Αναγέννησις»3-3-1948

Το στρατοδικείο επέβαλε ισόβια στον Σπύρο Τσιούνη από το Γοργογύρι. Επίσης
καταδίκασε τους Αργ. Μπλάτζα, Ι. Ρακόπουλο και Γ. Μπούκα σε 2 χρόνια φυλάκιση,
τον Γρ. Τσοβόλο και Φιλ. Φιλίππου από το Ξυλοπάροικο σε 10 χρόνια και 6 μήνες
φυλάκιση και τον Γ. Γεραγόρα 2 χρόνια φυλάκιση. Ο όγδοος κατηγορούμενος
απαλλάχτηκε.
Εφ. «Θάρρος» 12-3-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 12 χρόνια ειρκτή τους Β. Ντίνα από το Αγιόφυλλο,
Κ. Παπανδρέου, Κ Φορτωτήρα και Ηλία Μπαρέκα από το Πετρωτό και σε 10 χρόνια
και 6 μήνες τον Απ. Λένο ή Γιουβρή από το Μεγαλοχώρι. Απάλλαξε τρεις
κατηγορουμένους
Εφ. «Θάρρος» 23-3-1948

Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι Ευάγγελος Ν. Πλακιάς, Γ. Βάλλας από την Αγία
Παρασκευή και ο Δημ. Μίχος από την Διάβα.
Εφ. « Αναγέννησις» 31-3-1948

Από το στρατοδικείο Τρικάλων καταδικάστηκε σε 15 χρόνια ειρκτή ο Νικ. Καλύβας
από την Διάβα και ο Γ. Ντάσκας σε 1 χρόνο φυλάκιση. Οι υπόλοιποι οκτώ
κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»4-4-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τον Ευθύμιο Σακελλαρίου από το Νεοχώρι
και σε 10 χρόνια ειρκτή τον Στ. Γιαννίκη.
Εφ. «Αναγέννησις»6-4-1948

Η χθεσινή δικάσιμος του στρατοδικείου αναβλήθηκε. Τις επόμενες μέρες λόγω
επισκευής της αίθουσας συνεδριάσεως το στρατοδικείο διέκοψε προσωρινά την
λειτουργία του.
Εφ. «Αναγέννησις»13-4-1948

Το στρατοδικείο χθες καταδίκασε σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Ανδρέα Τριμίτζιο από
την Ασπροκκλησιά και σε 3 χρόνια και 50 χιλιάδες χρηματική ποινή στον Γ.
Καραβάνα από την Νεράϊδα Ευρυτανίας. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι
απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»20-4-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τον Αθανάσιο Μυλωνά από τον Αμάραντο.
Εφ. «Αναγέννησις»21-4-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Σ. Φορτούνη από την Σαρακίνα και
απάλλαξε τη Γεωργία Φορτούνη.
Εφ. «Αναγέννησις»27-4-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τους Νικόλαο Αθ. Μπακάλη από το
Δεντροχώρι και τον Νικόλαο Χ. Τσούνη από το Γοργογύρι. Απάλλαξε τους
υπόλοιπους 21 κατηγορούμενους μεταξύ των οποίων και τέσσερις γυναίκες.

Εφ. «Αναγέννησις»29-4-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τους Χρίστο Κόκκα και Ιωάννη Κόκορα από
το Μαυρέλι και απάλλαξε τους υπόλοιπους δώδεκα κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»11-5-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Γεώργιο Ράπτη από το
Γερακάρι και απάλλαξε οκτώ κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»19-5-1948

Καταδικάστηκε πεντάκις σε θάνατο ο Κωνσταντίνος Αθ. Ρίζος ή καπετάν Σιάντος
από τα Βανακούλια και δις σε ισόβια ο Δημήτριος Ν. Ράπτης από Σταγιάδες. Ο τρίτος
κατηγορούμενος αθωώθηκε.
Εφ. «Αναγέννησις»29-5-1948

Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι Κωνσταντίνος Σδόνας ή Τσουφάρας , Απόσττολος
Λιάτος και Δημήτριος Μανώλης. Όλοι κατάγονταν από την Διάβα. Επίσης
καταδικάστηκε σε 12 χρόνια και 6 μήνες ειρκτή ο Γρ. Δήμος. Οι άλλοι
κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»1-6-1948

Χθες το στρατοδικείο καταδίκασε τετράκις σε θάνατο τον Ζαφείρη Ι. Ζαφειρίου από
τον Τύρναβο, τρις σε θάνατο τον Αλέξανδρο Οικονόμου από το Λόγγο και σε 12
χρόνια φυλάκιση τους Ιωαν. Ματζαρή από την Βερδικούσα Ελασσόνας και τον
Αριστείδη Παπαγιάννη από το Γερακάρι.
Εφ. «Αναγέννησις»9-6-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Αριστείδη Κ. Βασιλείου ή Ράχη από την
Πεύκη.
Εφ. «Αναγέννησις»18-6-1948

Καταδικάστηκε σε θάνατο ο Ιωάννης Πούλιος ή καπετάν Γρίβας από τη Διάβα και
σε 9 μήνες φυλάκιση ο Στ. Σπανός
Εφ. «Αναγέννησις»19-6-1948

Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια ειρκτή ο Απόστολος Γιώτας και σε 3 χρόνια φυλάκιση
ο Απόστολος Κριμένης Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»25-6-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια και 12 χρόνια ειρκτή τον Αγησίλαο Λιόλιο
από το Καταφύγιο Κοζάνης και τον Αθανάσιο Οικονόμου από την Βερδικούσα. Οι
άλλοι έξι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»1-7-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 18 χρόνια ειρκτή τον Ευάγγελο Ζάρα από το
Μεγάλο Κεφαλόβρυσο. Δεκατέσσερις από του κατηγορούμενους απαλλάχτηκαν. Για
τους υπόλοιπους τρεις η δίκη θα συνεχιστεί.
Εφ. «Αναγέννησις»2-7-1948

Το στρατοδικείο απάλλαξε τρεις κατηγορούμενους.

Εφ. «Αναγέννησις»9-7-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε φυλάκιση 5 χρόνων και 2 μηνών τον Κ. Κυρίτση
από την Αγναντιά και απάλλαξε επτά κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις10-7-1948

Το στρατοδικείο απάλλαξε έξι κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»18-7-1948

Στις 15 Ιουλίου άρχισε η δίκη εικοσιπέντε ατόμων για παράβαση του
Γ΄Ψηφίσματος. Το στρατοδικείο επέβαλε στον Αριστείδη Τσουράκη ποινή
φυλάκισης 7 μηνών και απάλλαξε δεκαέξι κατηγορούμενους. Οι υποθέσεις των
λοιπών οκτώ κατηγορουμένων θα εκδικασθούν προσεχώς.
Εφ. «Αναγέννησις»23-7-1948

Το στρατοδικείο απάλλαξε 19 κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»24-7-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 20 χρόνια ειρκτή τους Ξενοφώντα Ντόντο από τον
Κλεινοβό και τον Ιωαν. Μπλαντή από το Φλαμπουρέσι. Οι υπόλοιποι
κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»3-8-1948

Στις 29 Ιουλίου άρχισε η δίκη είκοσι τριών κατηγορουμένων για παράβαση του
Γ΄Ψηφίσματος. Από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο οι Αθανάσιος Π. Μαρκατάς,
Αλέξανδρος Καλαπανίδας και Στέφανος Θεοδώρου από το Κοτρώνι. Σε ισόβια
καταδικάστηκαν οι Χρ. Κατσαβέτας και Μιχ. Ντόβας. Σε 12 χρόνια ειρκτή οι Νικ.
Τριχιάς και Χρίστος Κολέτσος. Σε 10 χρόνια οι Κ. Κάβρας και Στεφ. Ντόβας. Οι
υπόλοιποι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»7-8-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τους Γεώργιο Δ. Σβάρνα από την
Βερδικούσα και τον Βασίλειο Ι. Χαρχαντή από τον Λογγά. Σε ισόβια τους Ιωαν.
Λέου, Αθ. Φατούρο από το Γερακάρι, Θεόδωρο Τσαρουχά από τον Λογγά, Γεώργιο
Γκίκα από την Αγρηλιά και Κ. Πόλια ή Αναστασίου από τα Κανάλια. Απάλλαξε
εννέα κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»8-8-1948

Το στρατοδικείο απάλλαξε δεκαπέντε αντάρτες, οι οποίοι αυτομόλησαν και
αυθορμήτως παραδόθηκαν στο στρατό.
Εφ. «Αναγέννησις» 10-8-1948

Το στρατοδικείο της Λάρισας καταδίκασε σε θάνατο τους Αλ. Κόγια, Γ. Χρόνη και
Κ. Κότσιρα από το Φλαμπουρέσι.
Εφ. «Αναγέννησις»11-8-1948

Το στρατοδικείο Τρικάλων καταδίκασε σε θάνατο τον Χαρ. Παπανικολάου από την
Πεύκη, σε 12 χρόνια ειρκτή τον Απόστολο Γκόντα από τον Τύρναβο και σε 6 μήνες
φυλάκιση τον Κ. Κωσταρέλλο. Απάλλαξε τους υπόλοιπους έντεκα κατηγορούμενους.

Εφ. «Αναγέννησις»12-8-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τον Κοσμά Πρ. Παπαρίζο από τα Καλύβια
και σε 12 χρόνια φυλάκιση τον Β. Βησσαρίωνα από τα Τρίκαλα. Απάλλαξε έναν
κατηγορούμενο.
Εφ. «Αναγέννησις»15-8-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 20 χρόνια ειρκτή τους Απόστολο Βασδέκη από τον
Πρόδρομο και τον Δημήτριο Αργύρη, σε 15 χρόνια τον Ανδ. Αργύρη και 1 έτος
φυλάκιση τον Δ. Κεχαγιά. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»18-8-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 12 χρόνια φυλάκιση τον Δ. Παπαγεωργίου από τα
Βανακούλια και σε 10 χρόνια τον Ν. Κατσόγιαννο από το Κεφαλόβρυσο. Απάλλαξε
εννέα κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»20-8-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Ηλία Γεωργίου ή Καρύδα
από το Κάτω Περλιάγκο και απάλλαξε δώδεκα κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»24-8-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 15 χρόνια ειρκτή τον Γ. Ζάμπρα ή Λούκα από τους
Καλογήρους και απάλλαξε τους υπόλοιπους έξι κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»1-9-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 20 χρόνια ειρκτή τον Φ. Β. Κωστέλο, σε 12 χρόνια
και 6 μήνες τον Ν. Οικονόμου, και σε 10 χρόνια τους Θ. Άνθιμο και Β. Άνθιμο.
Απάλλαξε πέντε κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»2-9-1948

Το στρατοδικείο απάλλαξε έξι κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις» 3- και 7- 9-1948

Το στρατοδικείο της Λάρισας καταδίκασε εννεάκις σε θάνατο τον Αλ. Μπούτα ή
Κωσταρόπουλο και Δ. Μανώλη, επτάκις σε θάνατο τον Ν. Νικολούλη και Ευαγγελία
Νικολούλη, δις σε θάνατο τον Ν. Γούσια και άπαξ σε θάνατο τον Αχ. Κουτσόμπεη.
Οι παραπάνω κατάγονταν από την περιφέρεια Τρικάλων. Εκτελέστηκαν όλοι στη
Λάρισα τρεις μέρες αργότερα.
Εφ. «Αναγέννησις»10-9-1948

Το στρατοδικείο Τρικάλων απάλλαξε δύο κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»17-9-1948

Το στρατοδικείο Τρικάλων καταδίκασε σε θάνατο τον Κ. Α. Λιόλιο, σε 15 χρόνια
φυλάκιση τους Κ. Πανάρα, Ν. Λέτσιο και Κ. Κοτσιμπό. Απάλλαξε έναν
κατηγορούμενο.
Εφ. «Αναγέννησις»28-9-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε δις σε θάνατο τους Χρίστο Σωλήνα από τη Νέα
Αγχίαλο Αλμυρού και τον Κ. Ι. Τρίγκα από την Αχλαδιά. Καταδίκασε δις σε ισόβια

τους Στέφανο Νταμάγκα από τη Ζούλιανη και σε 20 χρόνια ειρκτή τον Στ.
Ντουρβανά από τη Νέα Αγχίαλο. Απάλλαξε δύο κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»5-10-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 20 χρόνια φυλάκιση τον Γεώργιος Δ. Γάτζιο από το
Διάσελο.
Εφ. «Αναγέννησις»6-10-1948

Το στρατοδικείο επέβαλε στον Νικόλαο Β. Ζήκο από το Κακοπλεύρι ποινή 10
ετών φυλάκιση. Τους άλλους τρεις κατηγορούμενους τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις»19-10-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τους Αχ. Καραγιάννη από Κουμάδες και Αθ.
Σωτηρόπουλο από Κτημένη. Επίσης καταδίκασε σε 10 χρόνια φυλάκιση τους Ευθ.
Μεταξά από Αγυιά, και Αθ. Κοντογεώργο από Σελά Ευρυτανίας. Απάλλαξε τους
άλλους έξι κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»20-10-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Γεώργιο Δ. Κυριακού από το Λιτόχωρο
και απάλλαξε τους άλλους εννέα κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»30-10-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τους Σερ. Καρκαλέτσο και Κ. Γάτζιο από την
Μητρόπολη, σε 20 χρόνια ειρκτή τον Γρηγόρη Μουλατζίκο και σε 10 χρόνια και 6
μήνες τον Αθανάσιο Μουλατζίκο. Τους δυο άλλους κατηγορούμενους τους
απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις»2-11-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε πεντάκις σε θάνατο τον Νικόλαο Ι. Παπανικολάου από
το Διάκι Γρεβενών, τετράκις σε θάνατο τον Ευστάθιο Στ. Κάλφα από τα Βανακούλια
και δις σε ισόβια τους Κ. Δ. Νάστο και Ευθ. Δ. Νάστο.
Εφ. «Αναγέννησις»3-11-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε εννεάκις σε θάνατο τον Κωνσταντίνο Στ. Δήμου από
την Διάβα.
Εφ. «Αναγέννησις»5-11-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τους Δημοσθένη Κουτίνα, Παν. Νατάν ή
Κωσταρέλο και Πέτρο Νιούσα από την Αγρηλιά. Τους άλλους έξι κατηγορούμενους
τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις»9-11-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τον Βασίλειο Καλύβα από τη Λιλή. Τον Χρ.
Γαλάνη επίσης από τη Λιλή τον καταδίκασε σε 16 μήνες φυλάκιση για ψευδορκία.
Εφ. «Αναγέννησις»10-11-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Βασίλειο Ζιώγα από την Ασπροκκλησιά
και απάλλαξε τους τρεις άλλους κατηγορούμενους.

Εφ. «Αναγέννησις»12-11-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 12 χρόνια ειρκτή τον Νικόλαο Μαρούση από το
Διάσελο και σε 11 χρόνια τον Παύλο Λιτσάκο από το Ρίζωμα. Τους υπόλοιπους
κατηγορούμενους τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις»13-11-1948

Το στρατοδικείο απάλλαξε έξι κατηγορούμενους
Εφ. «Αναγέννησις»16-11-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τον Δημήτριο Γκανάτσιο από την Αγρηλιά,
σε 15 χρόνια ειρκτή τον Ηλία Καλαμπούκα από το Γριζάνο και σε 5 χρόνια
φυλάκιση τον Ν. Μιτάκο ενώ τους άλλου δύο κατηγορούμενους τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις»19-11-1948

Το στρατοδικείο επέβαλε ποινή 10 χρόνων ειρκτή στον Χαρ. Λιτσάκο από το Ρίζωμα
και απάλλαξε έναν κατηγορούμενο.
Εφ. «Αναγέννησις»27-11-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια την Κίτσα Συπεργιώτη από την
Ασπροκκλησιά, σε 20 χρόνια ειρκτή τον Νικ. Δίδυμο από την Καλιθέα Φλωρίνης,
καθώς και τους Χρ. Καραπέτσα και Βασίλειο Παπαδήμο από το Αγιόφυλλο.
Απάλλαξε τους υπόλοιπους επτά κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»1-12-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 20 χρόνια ειρκτή τους Ιωαν. Πετρόπουλο από την
Καρδίτσα και Κ. Γεωργακόπουλο από το Ελληνόκαστρο. Τους υπόλοιπους
κατηγορούμενους τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις»11-12-1948

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Αθανάσιο Γκουζόβα από το Μαυρέλι, σε
20 χρόνια ειρκτή τον Απόστολο Βράκα επίσης από το Μαυρέλι ενώ απάλλαξε τους
υπόλοιπους δέκα κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»14-12-1948
Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια και 20 χρόνια ειρκτή τους Φώτη
Μπαμπανάτσα και Βασίλειο Γκουζιώτη από την Αχελινάδα. Η δεύτερη ποινή
συγχωνεύεται με την πρώτη. Επίσης καταδίκασε σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Γεώργιο
Γκουζιώτη, ενώ απάλλαξε τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»17-12-1948

Χθες το στρατοδικείο απάλλαξε δέκα κατηγορούμενους ενώ ανέβαλε για άλλη
δικάσιμο τις υπόλοιπες υποθέσεις.
Σημείωση. Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων το στρατοδικείο διέκοψε για δυο
εβδομάδες τις εργασίες του.

Οι υποθέσεις που εκδικάστηκαν κατά το έτος 1949
Εφ. «Aναγέννησις»12-1-1949

Χθες το στρατοδικείο απάλλαξε πέντε κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις» 30-1-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκιση τον Αθανάσιο Τσατσαρώνη
ή Λαμπρογιώργο από τα Στουρναρέικα και σε έξι μήνες φυλάκιση την Αφροδίτη
Φλιούκα. Τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους τους απάλλαξε.
Εφ. «Αναγέννησις»3-1-1949

Εκτελέσθηκε στο Μεζούρλο Λαρίσης ο Κ. Ψύρρας από τον Λογγά Καλαμπάκας.
Εφ. «Αναγέννησις»5-2-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 3 χρόνια φυλάκιση τον Ευάγγελο Φαλτάκα από το
Μεγαλοχώρι, σε 2 μήνες φυλάκιση τον Σωτήρη Παπαδόπουλο από τα Τρίκαλα και
απάλλαξε τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»16-2-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε τρεις μήνες με αναστολή τους Γ. Μυλωνά και
Φωτεινή Αζναουρίδη και αθώωσε τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους από
τους οποίους οι δύο ήταν από τα Τρίκαλα και είχαν παραπεμφθεί στο στρατοδικείο
διότι είχαν φιλοξενήσει στις οικίες τους άτομα χωρίς να τα έχουν δηλώσει στην
αστυνομία.
Εφ. «Αναγέννησις»20-2-1949

Το στρατοδικείο απάλλαξε δεκαεπτά κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»4-3-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε φυλάκιση πέντε ετών και χρηματική ποινή 10
χιλιάδων τον Ιωάννη Κωνσταντάκο από τη Συκιά. Αθώωσε μη αποδειχθείσας της
ενοχής τους δεκαέξι κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις» 5-4-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 20 χρόνια ειρκτή τον Δημήτριο Κ. Παπαδόπουλο
από το Ριζαριό και σε 5 χρόνια φυλάκιση τον Σωτήρη Γ. Ρίτο από τον Λόγγο. Οι
άλλοι κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»8-4-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε τρις σε θάνατο τον Δημήτριο Λ. Παπαβασιλείου ή
Παπαλάμπρου από το Μοσχόφυτο, ο οποίος κατηγορείτο ως ηθικός αυτουργός σε
κατάρτιση ομάδων και φόνους. Επίσης καταδίκασε σε ισόβια τον Νικόλαο Λούκα
από τους Καλογήρους και απάλλαξε δύο κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»16-4-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 6 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση τον Βασίλειο Ευθ.
Χασιώτη από τη Βάνια και απάλλαξε τους τέσσερις άλλους κατηγορούμενους.

Εφ. «Αναγέννησις» 7-5-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε 15 μήνες φυλάκιση τον Αθανάσιο Ιγγλέση από το
Αγιόφυλο και απάλλαξε τους επτά άλλους κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»15-5-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε δις σε θάνατο τους Ευάγγελο Ν. Φορτωτήρα από τον
Πετρόπορο και τον Θεόδωρο Α. Παπαβασιλείου από το Μικρό Κεφαλόβρυσο.
Επίσης καταδίκασε σε θάνατο τον Σωτήρη Τσόλκα από το Κριτσίνι, ( Ταξιάρχες) σε
ισόβια τους Ιωάννη Μπαρέκα από το Κριτσίνι, Χρ. Δ. Παπαχρήστο και Αχ. Δημουλά
από το Γριζάνο. Απάλλαξε λόγω πλήρους συγχύσεως τέσσερις κατηγορούμενους και
αθώωσε έναν.
Εφ. «Αναγέννησις»22-5-1949

Το στρατοδικείο επέβαλε ποινή 14 ετών πρόσκαιρων δεσμών στον Δημήτριο Ρίζο
από τη Ζούλιανη και φυλάκιση 10 ετών στους Ι. Δήμου από τον Κορυδαλό, Νικόλαο
Τσαγανό από τον Μεσονικόλα και Παντελή Καραβασίλη από το Γεωργικό. Αθώωσε
έναν κατηγορούμενο και απάλλαξε επτά.
Εφ. «Αναγέννησις»28-5-1949

Το στρατοδικείο απάλλαξε λόγω αυθόρμητης προσέλευσης έξι κατηγορούμενους
από τη Δεσκάτη. Επίσης απάλλαξε επτά ακόμη κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»9-6-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε δις σε θάνατο τον Αθανάσιο Ι. Μπαλαούρα από την
Αγναντιά, δις σε ισόβια τους Ευάγγελο Μανδρά και Απόστολο Λάϊο από Γαύροβο,
σε 11 χρόνια πρόσκαιρων δεσμών τους Αν. Αλεξόπουλο και Βασίλειο Ζούγουλα και
σε 4 χρόνια φυλάκιση τον Γ. Κουτσιανά. Απάλλαξε λόγω πλήρους συγχύσεως εννέα
κατηγορούμενους και αθώωσε έναν.
Εφ. «Αναγέννησις»11-6-1949

Το στρατοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 7 μηνών στον Γ. Κατσαρό από την Πύλη,
η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή 10 χιλιάδων ημερησίως ενώ απάλλαξε,
λόγω αυθορμήτου προσέλευσης, τρεις κατηγορούμενους και αθώωσε δύο.
Εφ. «Αναγέννησις19-6- 1949

Το στρατοδικείο αθώωσε λόγω αυθόρμητης προσέλευσης δύο κατηγορούμενους.
Aπό τις υπόλοιπες υποθέσεις άλλες ανεβλήθησαν και άλλες αποσβέσθηκαν λόγω
αμνηστίας.
Εφ. «Αναγέννησις»23-6-1949

Το στρατοδικείο επέβαλε ισόβια στον Αθανάσιο Χριστάνα από το Λιόπρασο, 20
χρόνια πρόσκαιρων δεσμών στον Κοσμά Τζίφρο από το Μεγαλοχώρι, 12 χρόνια στον
Απ. Καραγκούνη από το Γαύροβο , 10 χρόνια στους Γ. Δόλια και Γ. Καψάλη από το
Ρίζωμα και 3 χρόνια φυλάκιση στον Παν. Γκάνια. Απάλλαξε λόγω αυθόρμητης
προσέλευσης τρεις και αθώωσε δύο.
Εφ. «Αναγέννησις» 7-7-1949

Το στρατοδικείο επέβαλε τρις ισόβια στον Θεόδωρο Παναγιωτόπουλο από το Κάτω
Περλιάγκο.

Εφ. «Αναγέννησις»15-7-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε θάνατο τους Κων. Κωτούλα και Σωτ. Οικονόμου
από τα Στουρναρέϊκα, σε ισόβια τον Κ. Πολύζο από τα Κανάλια, σε 20 χρόνια ειρκτή
τον Νικηφόρο Ντουρντούνη, σε 10 χρόνια φυλάκιση τους Κ. Μαγκούφη από την
Τσιούκα και Αγορή Κέντρου από το Σμόκοβο και σε 15 μήνες φυλάκιση τον Β.
Γεραγόρη. Αθώωσε εννέα κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγένησις»29-7-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Λάμπρο Β. Αντωνόπουλο από το
Αηδονοχώρι, σε δύο μήνες φυλάκιση τον Αθ. Νταλούκα από την Σαρακίνα και σε ένα
μήνα τον Θωμά Δημόπουλο Απάλλαξε δεκαέξι κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»10-8-1949

Το στρατοδικείο επέβαλε ποινή 11 χρόνων πρόσκαιρων δεσμών στον Δημήτριο Γ.
Πολυγένη και στον Κωνσταντίνο Ι. Πολυγένη καθώς και στον Χρ. Κρανιά από τα
Στουρναρέϊκα. Οι άλλοι δεκατέσσερις κατηγορούμενοι απαλλάχτηκαν.
Εφ. «Αναγέννησις»13-8-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε σε ισόβια τον Βασίλειο Γ. ΄Εξαρχο από την Αγρηλιά
και σε 11 χρόνια πρόσκαιρα δεσμά τον Αθανάσιο Β. ΄Εξαρχο. Απάλλαξε δεκαπέντε
κατηγορούμενους ενώ η δίκη τριών άλλων αναβλήθηκε.
Εφ. «Αναγένησις»1-9-1949

Το στρατοδικείο απάλλαξε δύο κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»2-9-1949

Το στρατοδικείο καταδίκασε τρις σε θάνατο με ψήφους 3 κατά 2 τον Ιωάννη
Παπαγιάννη από την Κουτσούφλιανη και σε 11 χρόνια φυλάκιση τον Κ. Τσαμίτα από
την Μπούρσιανη. Απάλλαξε δύο κατηγορούμενους.
Εφ. «Αναγέννησις»6-9-1949

Αναγγέλλεται ότι στις 12-9-1949 θα εκδικασθούν στο στρατοδικείο 14 υποθέσεις.
Σύμφωνα με μεταγενέστερη ανακοίνωση το στρατοδικείο καταδίκασε σε 2 μήνες
φυλάκιση τον Γ. Βανιώτη από το Κουρμπαλί, απάλλαξε πέντε κατηγορούμενους και
αθώωσε δύο. Οι υπόλοιπες υποθέσεις αναβλήθηκαν.
Σημείωση. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναγγέλλεται ότι στις 19-9-1949 το
στρατοδικείο θα εκδικάσει είκοσι εννέα υποθέσεις . Στις 26-9-1949 οκτώ υποθέσεις,
στις 17-10-1949 επίσης οκτώ, στις 7-11-1949 θα εκδικάσει δώδεκα , στις 21-11-1949
επίσης δώδεκα και στις 5-12-1949 θα εκδικάσει είκοσι πέντε υποθέσεις.
Για την έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν διαθέτουμε στοιχεία διότι μετά το τέλος
του εμφυλίου ο τοπικός τύπος δεν αναγράφει πλέον τα ονόματα των κατηγορουμένων
και τις ποινές που τους επιβλήθηκαν.
Μαρούλα Κλιάφα
Τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται αντλήθηκαν από τις τρικαλινές εφημερίδες της
εποχής «Αναγέννησις» και «Θάρρος»

