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Κυρίες –οι,  

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που προέρχονται από την 

Ιονική Τράπεζα. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, από την πρώτη μέρα της ύπαρξής της, προσπαθεί να 

υπηρετήσει ένα σύγχρονο συνδικαλιστικό μοντέλο λειτουργίας, πάντοτε, με γνώμονα την 

εξυπηρέτηση των μελών της, αλλά και του κοινωνικού συνόλου.  

Στα πλαίσια της προάσπισης και αναβάθμισης της δημοκρατικής λειτουργίας, που πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα κάθε κοινωνικού και θεσμικού φορέα και με την προτροπή της 

συναδέλφισσάς μας Χρηστίνας Σωτήρχου, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ένα μείζον θέμα που 

άπτεται της ιστορικής μνήμης και της αξιοπρέπειας του λαού μας, του σεβασμού των πατριωτών 

που έπεσαν για την προάσπιση της ελευθερίας και εν τέλει της δημοκρατικής λειτουργίας του τόπου 

μας: 

Ο τιμώμενος από το ΓΕΣ και το Δήμο Τρικκαίων Χρήστος Καβράκος, προς τιμήν του οποίου 

έχει ονομαστεί το στρατόπεδο των Τρικάλων, ήταν συνεργός σε σωρεία εγκλημάτων σε 

βάρος του Ελληνικού λαού! 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να διορθωθεί αυτή η ιστορική αδικία που αποτελεί 

όνειδος για τον ηρωικό ελληνικό στρατό και τις δημοκρατικές καταβολές του λαού μας, 

αποστείλαμε στους θεσμικούς φορείς την υπ’αριθμ. 2/30.1.18 επιστολή μας, ζητώντας τη 

μετονομασία του Στρατοπέδου Τρικάλων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ιστορική 

αλήθεια και πρόκληση που υφίσταται επί σειρά ετών. 

 



Το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή των Ελλήνων με την Ερώτηση υπ’ αριθμ. 3519/14-02-18 που 

κατέθεσαν 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 

Με την υπ’ αριθμ. Φ.900α/1755/16172/21-9-2018 απάντηση , στην υπ’ αριθμ. 103/06-09-2018 του 

Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κου. Παπαδόπουλου Αθανάσιου , ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

κος. Καμμένος αναφέρει ότι:  

«Περαιτέρω η υπ’ αριθ. Φ.911.24/10/864755/Σ.76/11 Αυγ 73/ΑΣ/7ο ΕΓ/2β Διαταγή του ΓΕΣ, στην 

οποία όμως δεν γίνεται σαφής μνεία για τη συγκεκριμένη ονομασία του Στρατοπέδου, φέρει επίσης 

βαθμό ασφαλείας «Εμπιστευτικό» ενώ διαταγή προγενέστερη του έτους 1975, που να αναφέρεται 

στην ονομασία του στρατοπέδου «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» ή σχετική εισήγηση της τότε εποχής για το θέμα 

αυτό, δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί στα υφιστάμενα αρχεία του ΓΕΣ». και «Τέλος και κατόπιν 

των ανωτέρω, λόγω της διαβάθμισης που φέρουν τα αιτηθέντα έγγραφα, δεν δύνανται να 

κατατεθούν διά της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου».  

Εν ολίγοις, με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώνουμε ότι η διαδικασία του κοινοβουλευτικό ελέγχου για 

το θέμα της ονομασίας δε δύναται να προχωρήσει επειδή το θέμα «προστατεύεται» ως 

«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» με διαταγή προγενέστερη του 1975 (της περιόδου της Χούντας), όπως 

παραδέχεται στην απάντησή του ο κος. Υπουργός. 

Όταν το Μάρτιο του 1975, δόθηκε το όνομα του Καβράκου στο στρατόπεδο των Τρικάλων σε 

εκτέλεση διαταγής του 1973, στο Στράτευμα υπήρχαν υποστηρικτές της χούντας και μάλιστα 

ετοίμαζαν την ανατροπή της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή με σκοπό να επανέλθει 

στην εξουσία ο πρώην δικτάτορας ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης («πραξικόπημα της πυτζάμας» 

24 Φεβρουαρίου 1975) . Το Μάρτιο του 1975 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αβέρωφ 

αποστράτευσε 139 «σταγονίδια» της χούντας. 

 

Υπ’ αριθ.Φ.911.24/10/864755/Σ.76/11 Αυγ 73/ΑΣ/ 7Ο
  ΕΓ/2β Διαταγή του ΓΕΣ με βαθμό ασφαλείας 

«Εμπιστευτικό» : 

1. Το έγγραφο έχει ημερομηνία έκδοσης άνω των σαράντα (40) ετών 

2. Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία, παραπέμπουν σε μία σειρά από Υπουργικές 

Αποφάσεις και Εγκρίσεις που εκδόθηκαν τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1973, 

υπογεγραμμένες από τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο ως πρωθυπουργό και υπουργό 

Εθνικής Άμυνας της χούντας και αφορούσαν τις ηθικές και υλικές αμοιβές προς τους 

έμμισθους συνεργάτες των ναζί. 

3. Η αποκάλυψη των πληροφοριών για τον Καβράκο που περιέχονται στο έγγραφο ,δεν είναι 

δυνατό να βλάψουν την Εθνική Άμυνα και ασφάλεια της χώρας καθώς και τα ζωτικά της 

συμφέροντα, περισσότερο από ό,τι η χούντα και ο δοσιλογισμός έβλαψαν τη χώρα μας. 

 

Σύμφωνα και με την ιστορική έρευνα της συναδέλφισσάς μας Χρηστίνας Σωτήρχου:  

 

Η Διαταγή του ΓΕΣ Φ.911.24/10/864755/Σ.76/11 Αυγ 73/ΑΣ/7ο ΕΓ/2β με βαθμό ασφαλείας 

«Εμπιστευτικό» που αφορά τον Καβράκο, φαίνεται να παραπέμπει τόσο σειριακά όσο και 

ημερολογιακά σε μία σειρά από Υπουργικές Αποφάσεις υπογεγραμμένες από το δικτάτορα 

Παπαδόπουλο, ως Πρωθυπουργό και Υπουργό Εθνικής Άμυνας που βασίζονταν στα Ν.Δ.179/1969 

και Ν.Δ.936/1971 ή το Ν.Δ.1099/1972 της χούντας δηλαδή την εξίσωση των συνεργατών των ναζί 

με τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης όπως περιγράφονταν στο Αναγκαστικό Νόμο 971/49 και 

τις ηθικές και υλικές αμοιβές που θα απολάμβαναν οι προδότες της πατρίδας μας. 
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Αριθμός Πρωτοκόλλου 864724 (ΦΕΚ B 927 -10.08.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 864825 (ΦΕΚ Β 943-.14.08.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 864726 (ΦΕΚ Β 943-.14.08.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 864727 (ΦΕΚ Β 931.-11.08.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 864728 (ΦΕΚ Β 931.-11.08.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 864729 (ΦΕΚ Β 934.-13.08.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 864730 (ΦΕΚ Β 934.-13.08.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 864731 ΦΕΚ Β  923.- 09.08.1973) 

…. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 865276 (ΦΕΚ Β 1008-.04.09.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 865277 (ΦΕΚ Β 1008-.04.09.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 864960 (ΦΕΚ Β 1009-.04.09.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 864962 (ΦΕΚ Β 1009-.04.09.1973) 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 864963 (ΦΕΚ Β 1014-.05.09.1973)…. 

 

Το αίτημα για επίσημη αναγνώριση της «αντιστασιακής» συνεισφοράς των ένοπλων συνεργατών 

των SS , το οποίο διατυπώθηκε από τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο στις 28/7/1968 , 

υλοποιήθηκε με τα Νομοθετικά Διατάγματα Ν.Δ.179/1969, Ν.Δ.936/1971 και 1099/1972. 

Με βάση το Ν.Δ.179/1969 , Ακροτελεύτιες Διατάξεις άρθρο 21 γ) και δ) ορίστηκε ως «εχθρός» , 

φωτογραφικά το ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΛΑΝ, ΕΠΟΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, και ονομαστικά ο 

Κομμουνισμός και με άρθρο 17 παράγραφος 6, δόθηκαν ηθικές αμοιβές στα «θύματα» τους. 

Με τα διατάγματα Ν.Δ.179/1969, Ν.Δ.936/1971 και 1099/1972, αναγνωρίστηκαν ως αγωνιστές της 

Εθνικής Αντίστασης , τα Τάγματα Ασφαλείας, ο ΕΕΣ και όλοι οι συνεργάτες των SS που 

συμμετείχαν σχετικώς αυτοβούλως στη σφαγή του Χορτιάτη, στο ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, 

στο μπλόκο της Κοκκινιάς και της Καλογρέζας, στα θυσιαστήρια της Λευτεριάς στο Μονοδένδρι , και 

το Αγρίνιο …και μετά την απελευθέρωση  αυτοβούλως πλέον , ως ηθικοί ή φυσικοί αυτουργοί, στη 

δολοφονία των βουλευτών Γρηγόρη Λαμπράκη και Γιώργου Τσαρουχά στη σφαγή του 

Πολυτεχνείου και τόσων άλλων. 

Με βάση το Ν.Δ.179/1969 άρθρο 2.1γ, η «αντιστασιακή» ιδιότητα αναγνωρίστηκε και για τα μέλη 

παρακρατικών συμμοριών του Εμφυλίου που είχαν συγκροτηθεί «τη εγγράφω ή σιωπηρά εγκρίσει ή 

εντολή των οικείων Στρατιωτικών ή Αστυνομικών Αρχών» . 

Η αναγνωρισμένη από τη χούντα ως «αντιστασιακή», παρακρατική συμμορία ΕΑΟΚ (Εθνικές 

Αντικομμουνιστικές Ομάδες Κυνηγών ), αποτελούμενη από πρώην ταγματασφαλίτες, δολοφόνησε 

31 μέλη της οικογένειας του Σωτήρη Πετρούλα, κυρίως γυναίκες παιδιά και σιδηροδέσμιους 



κρατούμενους, ενώ η σφαγή της Ξηρόβρυσης στις 20 Νοέμβρη του 1946, η μεγαλύτερη σφαγή 

γυναικόπαιδων του εμφυλίου πολέμου, έγινε  από την αναγνωρισμένη από τη χούντα ως 

«αντιστασιακή», συμμορία του Λαζίκ (φιλοναζιστικό απόσπασμα που συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις 

σφαγές ακολουθώντας τους Γερμανούς ναζί) συνεργάτη των επίσης αναγνωρισμένων ως 

«αντιστασιακών» συνεργατών των SS, Δαγκούλα, Κίσα Μπαλζάκ , Τσαούς Αντόν και Μιχάλαγα. 

 

Το 1982 συντάχθηκε η ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου γιά την άναγνώριση της Εθνικής 

Αντίστασης τού Ελληνικού Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944, υπογεγραμμένη  

από τους ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Πρωθυπουργό και Υπουργό Εθνικής Αμύνης ,τους 

Υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ, Εσωτερικών ΓΙΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, 

Οικονομικών MAN. ΔΡΕΤΤΑΚΗ και Δημοσίας Τάξεως ΓΙΑΝ. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ, η οποία μεταξύ των 

άλλων ανέφερε δια τα Ν.Δ.179/1969, Ν.Δ.936/1971 και 1099/1972.  

«Τα νομοθετήματα αυτά αποτελούν παραχάραξη της Εθνικής ’Αντίστασης γιατί επιδίωξαν και 

επέτρεψαν την αναγνώριση Οργανώσεων και προσώπων πού απροκάλυπτα 

συνεργάσθηκαν με τούς κατακτητές και αποκηρύχτηκαν τότε από τις Συμμαχικές Αρχές και 

τις Ελεύθερες Ελληνικές Κυβερνήσεις». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του ισχύοντα Νόμου 1285 που Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115 - 

20.09.1982 , Το Ν.Δ. 179/1969, το Ν.Δ. 936/1971 και το Ν.Δ. 1099/1972 και τα Δ/γματα που 

εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.Δ. 179/1969 καταργήθηκαν. 

 

Η ηγεσία της χώρας οφείλει να λάβει γνώση της υπ’ αριθ. Φ.911.24/10/864755/Σ.76/11 Αυγ 

73/ΑΣ/7ο ΕΓ/2β Διαταγής του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 

Δηλώνουμε ότι αν για την ηρωοποίηση του Καβράκου βασίζεται στα Ν.Δ.179/1969, Ν.Δ.936/1971 

και 1099/1972 και αν υφίσταται και είναι σε ισχύ διαταγή του πρώην δικτάτορα 

Παπαδόπουλου, θα πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνο ότι δεν είναι σύννομη αλλά και ότι η 

αποδοχή της προσβάλλει τη Δημοκρατία. 

 

Επαναλαμβάνουμε από την επιστολή μας της 30ης Ιανουαρίου 2018: 

 

Η χούντα ως γνήσιος απόγονος του δοσιλογισμού, διαστρέβλωσε την αλήθεια, πλαστογράφησε την 

ιστορία, ηρωοποίησε το δολοφόνο, ναζιστή και εγκληματία Χρήστο Καβράκο και έδωσε το όνομά του 

στο στρατόπεδο που στεγάζει τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στα Τρίκαλα, 

όπου υπάρχει η προτομή του. Τα προσωπικά του είδη φυλάσσονται στις προθήκες του Στρατιωτικού 

Μουσείου της ΣΜΥ στο στρατόπεδο «Καβράκου», ενώ η φωτογραφία του Καβράκου που τα 

συνοδεύει, είναι η φωτογραφία της παράδοσης της Αθήνας στους ναζί. 

Θεωρούμε προσβλητικό προς κάθε Έλληνα πολίτη να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η παράταιρη και 

απαράδεκτη ιστορική παραφωνία, με την απόδοση τιμής σε έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα 

έθεσε εαυτόν στις υπηρεσίες των κατοχικών αρχών και υπήρξε συνεργάτης των κατακτητών. 

 

Βιογραφικό του Χρήστου Καβράκου σύμφωνα με τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές. 

 



1. Συμμετείχε ως λοχίας και καταδότης στη σφαγή του Κιλελέρ το 1910 και ως 

ψευδομάρτυρας στην δίκη που έγινε στις 19.6.1910-23.6.1910 στο Κακουργιοδικείο 

Λαμίας. 

2. Έδωσε εντολή δολοφονίας 7 ατόμων στην πρώτη εργατοαγροτική εξέγερση στην 

Ελλάδα, το Τρικαλινό Κιλελέρ 2 Φλεβάρη 1925, ο ίδιος εκτέλεσε τον τυφλό γέροντα Ράδο , 

ήταν ψευδομάρτυρας στην δίκη των αγροτών στο Στρατοδικείο της Λάρισας 

31.3.1925/4.4.1925 με αποτέλεσμα την καταδίκη των θυμάτων του. 

3. Στις 23 Απριλίου 1935 ήταν στρατοδίκης στην Δίκη των Πολιτικών Αρχηγών και στις 5 

Μαΐου 1935 καταδίκασε σε θάνατο για «εσχάτη προδοσία» τους: Ελευθέριο Βενιζέλο, 

Νικόλαο Πλαστήρα, Ιωσήφ Κούνδουρο και Εμμανουήλ Τζανακάκη. 

4. Δεν πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και προσπάθησε να εμποδίσει τους Ευέλπιδες 

να ανταποκριθούν στα διαγγέλματα της Κυβέρνησης για συνέχιση του αγώνα στην Κρήτη 

παίρνοντας την απάντηση «Στρατηγέ, Ουδείς δύναται να διατάξη την Σχολήν Ευελπίδων 

να παραδοθή εις τους Γερμανούς». Ενώ οι ευέλπιδες πέφτουν πολεμώντας στο 

Κολυμπάρι, το Μάλεμε, τη Σπηλιά ,τα Δελιανά και τα Γριμπιανά ο Καβράκος δρέπει τις 

πρώτες δάφνες του δοσιλογισμού, ως αναπληρωτής πρόεδρος του Ανώτατου 

Στρατιωτικού Συμβουλίου του αιχμάλωτου στρατού μας. 

5. Στις 27 Απριλίου 1941, ως στρατιωτικός διοικητής της Αθήνας παρέδωσε χαμογελαστός 

τα «κλειδιά» της πόλης στον Γερμανό αντισυνταγματάρχη Φον Σέιμπεν, αφού 

προηγουμένως είχε φροντίσει για την ασφαλή είσοδο των κατακτητών. 

6. Τον Ιούνιο του 1941 παρουσιάστηκε αυτοβούλως για να συμμετέχει στο ναζιστικό 

πρόγραμμα γενοκτονίας του Ελληνικού λαού και καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεγάλου Λιμού 

ως διευθυντής της ΚΥΔΕΠ (Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχώριας Παραγωγής) και της 

ΚΕΠΕΣ (Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Εγχωρίου Σιτοπαραγωγής), φρόντισε για την 

συγκέντρωση των αγροτικών προϊόντων προκειμένου να διατεθούν για τις ανάγκες της 

Βέρμαχτ και του γερμανικού πληθυσμού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του 

Göring.(«Grüne Mappe») 

Η συνέργειά του στο έγκλημα της γενοκτονίας του Ελληνικού λαού, κρίνεται απόλυτα 

επιτυχής:  

 300.000-360.000 θάνατοι από την πείνα 

 90% θνησιμότητα στα νεογέννητα 

 80% θνησιμότητα στα βρέφη 

 μόνιμες βλάβες από τον υποσιτισμό στους επιζώντες 

7. Τον Ιούλιο του 1944 , έχαιρε εκτίμησης από τους ναζί αφέντες του, κατατασσόταν μεταξύ 

των μεγαλυτέρων κουίσλινγκ (quisling = κουίσλινγκ, δωσίλογος, προδότης του έθνους) 

και ήταν υποψήφιος για τη διαδοχή του δωσίλογου πρωθυπουργού Ι. Ράλλη. 

8. Ο Χρήστος Καβράκος φέρεται ως εκτελεσμένος από τον ΕΛΑΣ κατά τα Δεκεμβριανά, με 

μοναδική πηγή τα κείμενα του γνωστού υποστηρικτή της χούντας, Πέτρου Γαρουφαλιά, 

ενώ υπάρχουν προφορικές μαρτυρίες και εμφανείς ενδείξεις ότι ακολούθησε τους ναζί 

κατά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα. 

Ζητούμε στο όνομα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της καταπολέμησης της λήθης και της 

αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης, να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη 

μετονομασία του στρατοπέδου. 



Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων 

πιστεύοντας ότι θα ενδιαφερθείτε και θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας.  

 

Με εκτίμηση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


