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Εκτέλεση ληστών στα Τρίκαλα το 1928
Χθες το πρωί έγινε στη θέση Τσιγγέλια, λίγο έξω από την
πόλη η εκτέλεση θανατικής ποινής των ληστών Σκούπρα και
Τσόλα. Οι κατάδικοι με χειροπέδες, μεταφέρθηκαν από τις
ποινικές φυλακές πεζή στον τόπο της εκτέλεσης, συνοδευόμενοι
από ισχυρή δύναμη χωροφυλακής και από τον ιερέα των
φυλακών.
Επί τόπου βρισκόταν ο Εισαγγελέας, μερικοί αξιωματικοί και
πλήθος κόσμου που κατέλαβε επίκαιρα σημεία στους γύρω
λόφους για να παρακολουθήσει το ανατριχιαστικό θέαμα του
τουφεκισμού.
Από τους κατάδικους ο Τσιόλας διατηρούσε την ψυχραιμία
του. Αντιθέτως ο Σκούπρας ήταν κατηφής, κατακίτρινος και
έτρεμε.
Η εκτέλεση έγινε ακριβώς στις 8 παρά 20΄. Λίγο πριν από την
εκτέλεση ο γραμματέας της εισαγγελίας διάβασε την
καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου που είχε λάβει χώρα
στη Λάρισα. Την απόφαση εκτέλεσε απόσπασμα από 24
άντρες του ενταύθα 5ου πεζικού συντάγματος, οι οποίοι
παρατάχθηκαν απέναντι από τους κατάδικους σε απόσταση έξι
μέτρων. Οι κατάδικοι δεν θέλησαν να τους δέσουν τα μάτια,
ούτε να γονατίσουν.
Λίγο πριν από την εκτέλεση ο κατάδικος Σκούπρας είπε ότι
αδίκως καταδικάστηκε διότι δεν συμμετείχε στο φονικό, ο δε
Τσόλας περιφρονητικά είπε: « Όλοι εκεί θα πάμε. Αν είναι
κανένας από τους δικούς μου εδώ ας μην λυπηθεί».
Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση δόθηκε από τον επικεφαλής
του αποσπάσματος αξιωματικού το παράγγελμα « επί σκοπόν».
Δεν πρόφθασε όμως να δώσει και το παράγγελμα «πυρ» και το
έδωκε αυτό ο ληστής Τσόλας. «Πυρ»,φώναξε. Και πολλοί από
τους στρατιώτες πυροβόλησαν. «Πυρ»σχεδόν αυτοστιγμεί
φώναξε και ο αξιωματικός και πυροβόλησαν και οι υπόλοιποι
στρατιώτες. Με τους πρώτους όμως πυροβολισμούς οι ληστές
κατέπεσαν νεκροί.

Επακολούθησε η τελειωτική βολή, κατά τους στρατιωτικούς
τύπους, και ύστερα από λίγο τα πτώματα θάφτηκαν στους επί
τόπου ανοιγμένους τάφους.
Σημείωση. Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύτηκε στην τρικαλινή
εφ. «Θάρρος» στο φύλλο της 8ης Σεπτεμβρίου 1928. Το
αποδελτίωσε και το μετέγραψε η Μαρούλα Κλιάφα.

