
Ως κάτοικος Αμπελοκήπων, οφείλω να αναφέρω μια ιστορική ανακρίβεια σχετικά με το θάνατο του 
ήρωα της γειτονιάς μου, του δάσκαλου Παναγή Δημητράτου που εσφαλμένα κατά κόρον αναφέρεται 
ότι εκτελέστηκε από τους Γερμανούς τον Απρίλη του 1944 στο Νοσοκομείο Σωτηρία, ή το Μάη του 
1944 στο σκοπευτήριο της Καισαριανής ή όπου αλλού. 
 
Ο Παναγής Δημητράτος εκτελέστηκε κατόπιν εντολής του δοσίλογου Υπουργού 
Εσωτερικών Αναστασίου Ταβουλάρη, από τα «Κτήνη της Ειδικής» το απόγευμα της 22ας 
Απριλίου 1944 στη Σχολή Χωροφυλακής.  
 
Οι εκτελέσεις ομήρων ως αντίποινα από τους γερμανούς κατακτητές αποτελούσαν μέρος 
προδιαγεγραμμένου σχεδίου προς τρομοκράτηση και είναι Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας 
σύμφωνα με το κατηγορητήριο στη Δίκη της Νυρεμβέργης (THE HOSTAGE CASE ). 
 
Η «Εκτέλεση των 17» αποτελεί ένα πρωτοφανές φαινόμενο. 
Ο Υπουργός Εσωτερικών Αναστάσιος Ταβουλάρης εφαρμόζει τον γερμανικό νόμο περί 
αντιποίνων και εκτελεί χωρίς καταδικαστική απόφαση ομήρους. 
 
Η εκτέλεση του Παναγή Δημητράτου και των συντρόφων του ήταν σύμφωνα με την αγόρευση του 
Επιτρόπου Τσαμπάση, πράξη που δεν επιδέχεται επιείκεια, σφαγή χωρίς κατηγορητήριο που 
εκτελέστηκε κατά τρόπο αγριότερο των χιτλερικών εγκληματιών, προσχεδιασμένη από τους 
γερμανόδουλους Ράλλη και Ταβουλάρη. 
 
 
Προσωπικά αδυνατώ να καταλάβω τους λόγους που ένα έγκλημα που απασχόλησε επί μέρες 
Δικαστήριο Δοσιλόγων, ένα γεγονός γνωστό από τον Οκτώβρη του 1945, καλύπτεται εσκεμμένα 
από τη σκόνη της λήθης. 
 
Παραθέτω την αλήθεια για το θάνατο του Παναγή Δημητράτου, του δάσκαλου, του παιδαγωγού, του 
δημοκράτη, του ήρωα. Το μισοερειπωμένο σπίτι του, στην οδό Δουκισσης Πλακεντίας 3, λειτουργεί 
πλέον ως το Μουσείο τη ΕΠΟΝ, ακολουθώντας το μονοπάτι της ιστορίας, αφού εκεί ιδρύθηκε το 
1943 η αντιστασιακή οργάνωση. 
 
 
 
Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου 
  



Λίγα λόγια για τον Αναστάσιο Ταβουλάρη 
 
Ο Αναστάσιος Ταβουλάρης ήταν Υπουργός Εσωτερικών στις δοσιλογικές κυβερνήσεις:  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ από 2/12/1942 έως 7/4/1943 
ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΡΑΛΛΗ από 7/4/1943 έως 29/5/1944 που ζήτησε και πήρε 3μηνη άδεια  
Φανατικός ναζιστής και όργανο της απόλυτης εμπιστοσύνης του διοικητή των SS και της κατοχικής 
Αστυνομίας στην Ελλάδα, αντιστράτηγου Βάλτερ Σιμάνα και του συνταγματάρχη Βάλτερ Μπλούμε, 
διοικητή της Μυστικής Αστυνομίας και της Υπηρεσία Ασφαλείας. 
Απέλυσε 1.400 αστυνομικούς και τους αντικατέστησε με ανθρώπους του υποκόσμου, κακοποιούς 
και εγκληματίες που χαρακτηρίζονταν ως χωροφύλακες «άνευ θητείας».  
Ως διοικητή της Ειδικής Ασφάλειας τοποθέτησε τον Αλέξανδρο Λάμπου απότακτο συνταγματάρχη 
προάγοντας τον σε υποστρατήγο. Με που με τη βοήθεια των  Ευσέβειου Παρθενίου , βασανιστή και 
δολοφόνου της Ηλέκτρας Αποστόλου, Αναστάσιο Πάτερη κ.α. προσπάθησε να ξεπεράσει σε 
βαρβαρότητα τους Γερμανούς κατακτητές.  
Όταν πλησίαζε η απελευθέρωση, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης εγκατέλειψε την Ελλάδα , όπως και 
άλλοι χιτλερικοί. 
Συμμετείχε στην ψευδοκυβέρνηση του Τσιρονίκου, την επονομαζόμενη Ελληνική «εθνική» 
κυβέρνησης της Βιέννης που είχε αναγνωριστεί μόνο από τον Άξονα.  
(Μέλη της «κυβέρνησης»: Νικόλαος Βλαχογιάννης, Κωνσταντίνος Γούλας, Φλόκας, Σκανδάλης, 
Αριστείδης Ανδρόνικος, Ιωάννης Πασσαδάκης,  Αναστάσιος Ταβουλάρης, Ξενοφών Γιοσμάς, ο Μ. 
Παπαστρατηγάκης, ο Αλέξης Πανταζής ο Χάρης Λάμπρου…) 
Στους χιτλερικούς παραχωρήθηκαν γραφεία στη Βιέννης για να στεγασθούν τα υπουργεία και οι 
υπηρεσίες της δοσιλογικής κυβέρνησης και στη συνέχεια η «κυβέρνηση φάντασμα» μεταφέρθηκε 
στο Kitzbuhel, ενώ τον Φλεβάρη του 1945 ήρθε στο Kitzbuhel και ο Πούλος με την συμμορία του 
(Poulos Verband), υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου εναντίον Ελλήνων αμάχων.  
Στις 9/5/1945 . ο Έκτωρ Τσιρονίκος, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης, ο Ιωάννης Πασσαδάκης, ο 
Hermann Goering κ.α. συλλαμβάνονται από τον Αμερικανικό Στρατό στο Kitzbuhel 
Στις 31/5/1945, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης καταδικάστηκε από το ειδικό δικαστήριο  δοσιλόγων 
ερήμην σε ισόβια και στέρηση των πολιτικών του δικαιώματα. Σύμφωνα με την απόφαση (σ. 60)  
«Εν γνώσει του αι υπ’ αυτόν υπαγόμεναι αρχαί Ασφαλείας παρέδιδον εις τους Γερμανούς 
τους συλλαμβανομένους πολίτας Ελληνας, οίτινες Γερμανοί εφυλάκιζον αυτούς εις Χαϊδάρι». 
Κατά δήλωση του Τσιρονίκου, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης πέθανε από πνευμονία στο Ίνσμπρουκ 
Η ιδιαιτέρα του πατρίδα τίμησε το «άξιο τέκνο» της δίνοντας το όνομά του σε κεντρικό δρόμο της 
πόλης: «Οδός Ταγματάρχη Ταβουλάρη Αναστασίου Τ.Κ.. 29100 Ζάκυνθος» 
 

       
  



Σχετικά με την εμπλοκή του τιμώμενου δοσίλογου στην εκτέλεση του 
Παναγή Δημητράτου αναφέρω επιγραμματικά: 
 
Στις 7/4/1944 δύναμη του ΕΛΑΣ επιτέθηκε στο Σταθμό Χωροφυλακής του Μαραθώνα και εκτέλεσε 6 
δοτούς χωροφύλακες. (Η εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής έχει καθιερώσει εκδήλωση Τιμής και 
Μνήμης στο μνημείο των Ανδρών της Χωροφυλακής Μαραθώνα) 
Στις 15/4/1944 ο Αναστάσιος Ταβουλάρης ανακοίνωσε «την απόφασιν να εφαρμόση σκληρά 
αντίποινα εναντίον των εις χείρας του Κράτους ευρισκομένων συνενόχων των συμμοριτών» 
Μολονότι υπήρχε κανονισμός που απαγόρευε στους άνδρες της Χωροφυλακής να συγκροτούν 
εκτελεστικά αποσπάσματα, άνδρες της Ειδικής, στις 22 Απριλίου του 1944, εκτέλεσαν χωρίς 
προηγούμενη δικαστική απόφαση 17 κρατούμενους στο προαύλιο της Σχολής Χωροφυλακής. 
Στις 28/4/1944 δίνεται στις εφημερίδες «Ονομαστική κατάστασις εμφαίνουσα τα ονόματα των 
τυφεκισθέντων 17 επικινδύνων αναρχικών κομμουνιστών ως αντίποινα των εν Μαραθώνι 
αγρίως σφαγιασθέντων εξ χωροφυλάκων: 

 
17. Δημητράτος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 
 

  



Στις 7/4/1944 δύναμη του ΕΛΑΣ επιτέθηκε στο Σταθμό Χωροφυλακής του 
Μαραθώνα και εκτέλεσε 6 δοτούς χωροφύλακες.  
(Η εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής έχει καθιερώσει εκδήλωση Τιμής και Μνήμης 
στο μνημείο των Ανδρών της Χωροφυλακής Μαραθώνα) 

  



Στις 15/4/1944 ο Αναστάσιος Ταβουλάρης ανακοίνωσε «την απόφασιν να 
εφαρμόση σκληρά αντίποινα εναντίον των εις χείρας του Κράτους 
ευρισκομένων συνενόχων των συμμοριτών» 

 
Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 15/4/1944 / (μετάβαση στη σελίδα 170 
του αρχείου) https://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40510&seg=7618   

https://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40510&seg=7618


Στις 28/4/1944 δίνεται στις εφημερίδες «Ονομαστική κατάστασις 
εμφαίνουσα τα ονόματα των τυφεκισθέντων 17 επικινδύνων αναρχικών 
κομμουνιστών ως αντίποινα των εν Μαραθώνι αγρίως σφαγιασθέντων 
εξ χωροφυλάκων 

 

Πηγή :Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 28/4/1944 / https://srv-

web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40510&seg=7618 (μετάβαση στη σελίδα 190 του αρχείου)  

https://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40510&seg=7618
https://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40510&seg=7618


Ενώπιον του Α΄Δικαστηρίου δοσιλόγων ξεκίνησε στις 18 Οκτωβρίου 1945 η δίκη των 
«Κτηνών της οδού Ελπίδος». Δικάζεται μια ολόκληρη υπηρεσία , η Ειδική Ασφάλεια. 

 

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΩΝ 17 ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ 
 
 

 
 
Ο μάρτυς Οδυσσεύς Παπαπελεκάνος, υπομοίραρχος καταθέτει ότι επί κατοχής ήτο 
υπασπιστής εις την σχολήν Χωροφυλακής. Εις τας 22 Απριλίου του 1944 το απόγευμα 
εισήλθον δυο λεωφορεία αυτοκίνητα με 17 κρατουμένους τους οποίους συνώδευαν άνδρες 
της Ειδικής Ασφαλείας εν πολιτική περιβολή και ωπλισμένοι με αυτόματα. Επί κεφαλής 
τούτων ήσαν ο ταγματάρχης Μιχαλέας και ο ανθυπομοίραρχος Σκαμπαρδώνης. Έπαιρναν 
κρατουμένους κατά μικράς ομάδας τους ωδήγουν 500 μέτρα μακράν της σχολής και τους 
εξετέλουν. Ο δ)της της σχολής κ.Ποδότας διεμαρτυρήθη εις το υπουργείον Εσωτερικών 
δι΄αναφοράς του και κατέκρινε την πράξιν. Λόγω της αναφοράς ταύτης κατεδιώχθη και 
απετάχθη. «Ο Μιχαλέας, καταλήγει ο μάρτυς, εξετέλει διαταγήν του διοικητού του την οποίαν 
όμως ημπορούσε να μην εκτελέση εφ΄όσον δεν υπήρχε απόφασις του δικαστηρίου. 
Τουλάχιστον αυτό θα έκανα εγώ αν ήμουν στη θέσι του» 
 
Πηγή ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  
Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23/10/1945 σελίδα 2 
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=23&db=10&da=1945 
 
Για την ακριβή αντιγραφή εκ της σελίδας 2 ,φέρω την πλήρη ευθύνη, Χρηστίνα .Σ.Σωτήρχου 

  

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=23&db=10&da=1945


Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ «ΚΤΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ» 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΚΡΥΣΤΑΛ»ΤΟ ΜΑΚΑΒΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΝ… 
ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΜΕΤΕΒΑΛΛΟΝΤΟ ΕΙΣ ΑΜΟΡΦΟΥΣ ΜΑΖΑΣ ΣΑΡΚΩΝ-ΑΛΛΟΙ 
ΠΑΡΕΦΡΟΝΟΥΝ-ΠΤΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΕΡΡΙΠΤΟΝΤΟ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΠΤΟΥ. 
ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΤΟΥ 
Την 9ην πρωινήν της χθές (δηλ. 24/10/1945) επανελήφθη η δίκη των «Κτηνών της Ειδικής». Οι 
συνήγοροι της πολιτικής αγωγής μετά το χθεσινόν επεισόδιον δεν προσήλθον, η δε δίκη 
συνεχίζεται άνευ αυτών. Ως πρώτος μάρτυς εξητάσθη ο συνταγματάρχης Χωροφυλακής 
Ποθητός Ποδώτας, διοικητής της Σχολής Χωροφυλακής επί κατοχής.«Την 22αν Απριλίου 
1944, λέγει, μετεφέρθησαν δι΄αυτοκινήτων 17 μελλοθάνατοι. Ούτοι ωδηγούντο ανά 5 εις το 
γυμναστήριον της Σχολής και εξετελούντο. Την ώραν της εκτελέσεως εις την εκκλησίαν ο 
ιερεύς ελειτούργει. Μετά την πρώτην ομοβροντίαν ούτος διέκοψε την λειτουργίαν και ιερεύς 
και εκκλησιαζόμενοι απεχώρησαν. Επί κεφαλής της συνοδείας ήτο ο Μιχαλέας και του 
αποσπάσματος ο Σκαμπαρδώνης. 
Ως επληροφορήθην, ο κατάλογος των εκτελεσθέντων συνετάχθη υπό του Λάμπου εις 
αντίποινα δια την εκτέλεσιν εξ χωροφυλάκων. Έμαθα αργότερον ότι εξ αφορμής εγγράφου 
διαμαρτυρίας μου προς το υπουργείον Εσωτερικών, επρόκειτο να συλληφθώ υπό της 
Ειδικής και εκρύβην. Τα περισσότερα των οργάνων της Ασφαλείας διέπραττον εκβιασμούς, 
ληστείας και άλλας αξιοποίνους πράξεις. Ακόμη και σύζυγος αξιωματικού ανήκοντος στο 
σώμα του Ψαρρού εβιάσθη υπ΄ αυτών εντός του καταστήματος Ασφαλείας. Κατόπιν μου 
έστειλαν 160 άνδρας της Ειδικής προς εκπαίδευσιν. Το ίδιο βράδι κατέκλεψαν τους 
παλαιούς μαθητάς. 
Τους έστειλα και εσημάνθησαν και απεκαλύφθη ότι 80 εξ αυτών ήσαν οι σεσημασμένοι. Δια 
τον Παρθενίου και τον Μαντάν λέγει ότι ήσαν τα «ία και τα ρόδα» της Ειδικής. 
Εις το σημείον αυτό προσάγεται υπό των οργάνων της Γενικής Ασφαλείας εις το 
δικαστήριον ο ερήμην δικαζόμενος ταγματάρχης Μιχαλέας συνοδευόμενος από τον 
συνήγορόν του κ. Κουλουμβάκην όστις μέχρι της στιγμής εκείνης εφέρετο ως μάρτυς 
υπερασπίσεως του Λάμπου. 
Ο μάρτυς Διονύσιος Αναγνωστόπουλος, έμπορος καταθέτει τα εξής:  
Στις 10 Απριλίου 1944 είχα πάει σε έναν τσαγκάρη να φτιάξω τα παπούτσια μου. Ο 
τσαγκάρης είχε συλληφθή από τα Ταγματα Ασφαλείας ως κομμουνιστής το κατάστημά του 
παρηκολουθείτο και συνελήφθην και εγώ από κάτι τσολιάδες και ωδηγήθην εις το Τάγμα το 
οποίον εστεγάζετο εις την αποθήκην Μαργαρίτη. 
Μ΄ έδειραν ανηλεώς και με έκλεισαν σε ένα αποχωρητήριο χωρίς να με ανακρίνουν επί 11 
ημέρες. Επί κεφαλής του αποσπάσματος που με συνέλλαβε ήτο ο ανθυπολοχαγός Γεώργιος 
Μπαρατσας και διοικητής του τάγματος ο τότε ταγματάρχης και νυν λοχαγός εν ενεργεία 
Κωνστ. Ιωαννίδης. Μέσα στο τάγμα υπηρέτουν Γερμανοί και άνδρες της Ειδικής Ασφαλείας. 
Την δωδεκάτην ημέραν και συγκεκριμένως στις 22 Απριλίου παραμονήν του Αγίου 
Γεωργίου τας πρώτας απογευματινάς ώρας με έβγαλαν από το κρατητήριο και μαζύ με 
άλλους πέντε συγκρατουμένους, μας εφόρτωσαν σε ένα φορτηγό αυτοκίνητο που ήσαν 
καμμιά σαρανταριά χωροφύλακες μέσα και ξεκινήσαμε. 
Μπροστά πήγαινε μια κούρσα με πολυβόλα και πίσω μια άλλη με ένα Γερμανό αξιωματικό 
και έναν Έλληνα με πολιτικά που άκουσα έναν χωροφύλακα να τον λέη ταγματάρχη και έναν 
άλλον κ. Μιχαλέα. Φθάσαμε στο σχολείο Χωροφυλακής. Είδαμε μίαν νεκροφόραν του Δήμου 
και 11 άλλους κρατούμενους που επερίμεναν εκεί. Αυτοί ήταν από του Χατζηκώστα. 
Κατέβηκε η μισή φρουρά και παρετάχθη.Μας κετέβασαν κάτω και μας πήρανε ότι είχαμε και 
δεν είχαμε απάνω μας. Πήραν έξ από μας τους ωδήγησαν εις το γυμναστήριο της Σχολής και 
τους εξετάλεσαν.  



Στη δεύτερη εξάδα κ. πρόεδρε ήμουν και εγώ. Ένας χωροφύλαξ που ηρνήθη να μετάσχη του 
αποσπάσματος εδάρη και συνελήφθη. Βαδίσαμε καμμιά 500 μέτρα. Μας βάλανε σ΄ένα 
χαράκωμα μέσα που είχε βάθος 50 πόντους, παρετάχθη το απόσπασμα: 
-Λάβετε θέσιν! Επί σκοπόν! Πυρ!... διέταξε ο Μιχαλέας. 
Έπεσα κάτω. Με βρήκε μια σφαίρα εις το άνω χείλος και εβγήκε από την δεξιάν παρειάν 
αφού μου κατέστρεψε και τα δόντια. Πλημμύρισα στο αίμα. Έπρεπε να είμαι νεκρός, έκλεισα 
τα μάτια μου κράτησα την αναπνοή μου. Σε δυο λεπτά άκουσα έναν χωροφύλακα να λέη 
δείχνοντας προφανώς το διπλανό μου πτώμα που το μισό έπεφτε επάνω μου σ΄έναν 
Γερμανό:«Καμαράντ Γκραν κομμουνίστ». Ταυτόχρονα δε με το περίστοφο του, του έδωσε 
την χαριστική βολή. Κουνήθηκα λίγο και ο χωροφύλακας γύρισε και πυροβόλησε προς το 
κεφάλι μου. Αλλά η σφαίρα με πήρε ξυστά στο κρανίο. Μας βγάλανε τα παπούτσια μας 
φόρτωσαν στην νεκροφόρο μας πήγαν στο Γ΄ Νεκροταφείο και μας εναπόθεσαν στο 
κοιμητήριο για να μας θάψουν το πρωί. Μόλις νύχτωσε έσπασα το συρματόπλεγμα του 
παραθύρου του κοιμητηρίου και σιγά σιγά πήρα το δρόμο για την Αθήνα από τα χωράφια. 
Κτύπησα την πόρτα σ΄ένα σπιτάκι που ήταν μέσα ένας γέρος και ένα παλληκάρι χριστιανοί 
άνθρωποι. Είδανε τα χάλια μου με περιποιήθηκαν και μόλις ξημέρωσε ειδοποίησαν τους 
δικούς μου. Ήλθαν με πήραν το βράδυ, με πήγαν έξω από την Κηφησιά σ΄ένα σπίτι που 
είναι κοντά στο σπίτι του δικηγόρου κ. Σπύρου Τριτσιμπίδα. 
ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ: Τον Μιχαλέα τον γνωρίζεις ; 
ΜΑΡΤΥΣ : Μπορώ να μην τον γνωρίζω; Ήταν το τελευταίο όραμα που είδα ως ζωντανός. 
ΚΟΥΛΟΥΜ. Δείξε τον 
ΜΑΡΤΥΣ: Γυρίζει και δείχνει τον κατηγορούμενον .«Πώς να μην τον γνωρίζω κ. πρόεδρε 
αφου με έκανε να έχω στο Γ΄ Νεκροταφείο το 17ο μνήμα…» 
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Για την ακριβή αντιγραφή εκ των σελίδων 1 και 2 ,φέρω την πλήρη ευθύνη, Χρηστίνα .Σ. Σωτήρχου 

 

 
 
 
Σημείωση: 
Το 5ο όνομα της λίστας του Ταβουλάρη ήταν ο Αναγνωστόπουλος Διονύσιος και το 
17ο Δημητράτος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 
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Από τη Συνεδρίαση της 1/11/1945 
 
Ακολούθως απελογήθη ο Μιχαλέας, βαρυνόμενος ιδιαιτέρως δια την εκτέλεσιν των 17 εις το 
Σχολείον Χωροφυλακής, όστις είπε: 
«Την 19ην Απριλίου 1944 με εκάλεσε ο ταγματάρχης Παπαοικονόμου και με διέταξε να τεθώ επι 
κεφαλής συνοδείας κρατουμένων, τους οποίους να παραδώσω εις το Σχολείον Χωροφυλακής.Εις 
τας 4 το απόγευμα επήγα εν πολιτική περιβολή εις την Διεύθυνσιν Ασφαλείας. 
Είδα εκεί να περιμένουν 4 αυτοκίνητα, 34 χωροφύλακες, ο υπομοίραρχος Σκαμπαρδώνης, ο 
ανθυπασπιστής Κίτσος. Την όλην αποστολή , επέβλεπον ο συνταγματάρχης Πάτερης και ο 
ταγματάρχης Χορμόβας. Η δύναμις εχωρίσθη εις δύο ομάδας και η μία πήγε στου Χατζηκώστα και η 
άλλη στου Μαργαρίτη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχες έγγραφον διαταγήν 
ΚΑΤΗΓΟΡ: Όχι. Προφορικήν παραγγελίαν.Έδωσα ραντεβού με τις ομάδες στα Παλαιά Ανάκτορα , 
πέρασαν , με πήραν και φθάσαμε στην Σχολήν. Εζήτησα τον διοικητήν αλλ΄απουσίαζε και είδα τον 
υπασπιστήν και εις τον οποίον είπα: «Η συνοδεία ήλθε, τι θα την κάνουμε;» Μου απάντησε ότι δεν 
έχει ιδέαν . Τότε μου είπε ο Κίτσος,« Έχω διαταγήν να κάνουμε εκτέλεσι» . Τον ρώτησα αν υπήρχε 
δικαστική απόφασις, μου απάντησε αρνητικά και πήρα τον Λάμπρου στο τηλέφωνο και μου είπε: 
«Εσύ να κάνης τη δουλειά που διετάχθης»(εννοεί την μεταγωγήν). 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αληθεύει αυτό κ. Λάμπου 
ΛΑΜΠΟΥ:Όχι!... Δεν ενθυμούμαι 
Ζαλισμένος, συνεχίζει ο κατηγορούμενος, πήρα τον δρόμο προς την Αθήνα δια της οδού Μεσογείων 
όπου συνήντησα τον Γουλάκον. Με ρώτησε τι συμβαίνει και του απάντησα ότι με στείλανε επί 
κεφαλής μιας συνοδείας 17 κρατουμένων και εδώ μου είπαν να τους εκτελέσουν. Πρέπει να 
σημειώσετε κ. Πρόεδρε ότι εκεί δεν περίμενε νεκροφόρος. Όσα είπε ο Αναγνωστόπουλος είναι 
ψεύδη και φαντασίες.,,,  
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Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑΣ ΕΥΘΥΝΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 
(Από την αγόρευση του Επιτρόπου Τσαμπάση) 

Η εκτέλεσις των 17 είναι μια πράξις εις την οποίαν δεν χωρεί επιείκεια. Ήτο μια 
σφαγή χωρις κατηγορητήριον , που εξετελέσθη κατά τρόπον αγριώτερον και των 
χιτλερικών εγκλημάτων. Η πράξις αύτη βαρύνει την γερμανόδουλον 
ψευδοκυβέρνησιν Ράλλη, τον ανεκδιήγητον Ταβουλάρη και τον Λάμπου, ο οποίος 
είναι ηθικός αυτουργός φόνων, πράξεως εσκεμμένης και προμελετημένης. Ο 
Μιχαλέας εγνώριζεν ότι οι 17 τους οποίους συνόδευε ήσαν μελλοθάνατοι. Δεν γίνεται 
λοιπόν δεκτός ο ισχυρισμός του, διότι εγνώριζε και παρέστη κατά την εκτέλεσιν. Εάν 
παρίστατο πρέπει να τον δεχθήτε ως ηθικόν αυτουργόν. Εάν δεν το δεχθήτε αυτό και 
δεχθήτε ότι απλώς εξετέλεσε διαταγήν εγκληματικήν, πρέπει να θεωρηθεί ως ηθκός 
αυτουργός όπως και ο Λάμπου. Το μόνον που θα εξετάσετε είναι η μετρία σύγχισις, 
ήτις δικαιολογείται λόγω της κρατούσης τότε καταστάσεως.. 
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