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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, μακριά από ξεπερασμένους φραγμούς και 

περιχαρακώσεις και να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε ευρύτερους πολιτικούς, 

συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς τομείς – 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, αποφασίσαμε να σας απευθύνουμε αυτήν την 

επιστολή, για ένα μείζον θέμα που άπτεται των “ιερών συμβόλων”, αλλά και της ουσίας του 

δημοκρατικού μας πολιτεύματος. 

Η συνάδελφός μας, κα. Χρηστίνα Σωτήρχου, λάτρης της ιστορίας και άοκνο ενεργό μέλος μίας 

κοινωνίας που δυστυχώς βυθίζεται στην αδράνεια, ασχολείται επί σειρά ετών με την Εθνική 

Αντίσταση και τον Εμφύλιο, προσπαθώντας να φέρει στο φως άγνωστες πτυχές αυτής της 

ταραγμένης περιόδου μέσα από τις ενδελεχείς και εμπεριστατωμένες έρευνές της που παρουσιάζουμε 

στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.  

Στο πλαίσιο των ερευνών της για το λεγόμενο “Τρικαλινό Κιλελέρ”, την εργατοαγροτική εξέγερση 

που καταπνίγηκε στο αίμα το 1925, αλλά και σύμφωνα με την επίσημη παραδοχή του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα στην Εκδήλωση της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού για 

την πρώτη παρουσίαση των Γερμανικών Αρχείων Κατοχής που ήρθαν πρόσφατα στο φως, περί 

συνειδητής προσπάθειας γενοκτονίας του ελληνικού λαού από τους φασίστες κατακτητές κατά τη 



διάρκεια του Μεγάλου Λιμού, ήρθε αντιμέτωπη με μία ολέθρια ιστορική αδικία που δεν τιμά την 

Ελληνική Πολιτεία και κανέναν δημοκράτη Έλληνα πολίτη:  

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

έχει ονομαστεί το στρατόπεδο των Τρικάλων που στεγάζει τη Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών 

του Στρατού Ξηράς, ήταν συνεργός στο έγκλημα της γενοκτονίας του Ελληνικού λαού! 

.................................................. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τα αδιάσειστα στοιχεία που συγκέντρωσε η συνάδελφός μας στα 

άρθρα της που σας επισυνάπτουμε, ο Χρήστος Καβράκος αυτοβούλως συνεργάστηκε με τους ναζί 

και συνειδητά: 

i. προκάλεσε σε Έλληνες βαριά σωματική ή διανοητική βλάβη (μόνιμες βλάβες από τον 

υποσιτισμό στους επιζώντες) 

ii. επέβαλε σε Έλληνες συνθήκες διαβίωσης ικανές να προκαλέσουν την πλήρη ή μερική φυσική 

τους εξόντωση (300.000-360.000 θάνατοι από την πείνα) 

iii. επέβαλε μέτρα που σκόπευαν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων των Ελλήνων (90% 

θνησιμότητα στα νεογέννητα, 80% θνησιμότητα στα βρέφη) 

Η γενοκτονία τελείται είτε εν καιρώ ειρήνης είτε εν καιρώ πολέμου και είναι ένα έγκλημα βάσει του 

διεθνούς δικαίου. Οι δράστες τέτοιου εγκλήματος (είτε είναι όργανα ενός κράτους, στρατιωτικοί ή 

πολιτικοί υπάλληλοι, είτε απλοί πολίτες είτε εμπλέκονται σε απόπειρα διάπραξης γενοκτονίας είτε σε 

συμμετοχή σε γενοκτονία) πρέπει να θεωρούνται προσωπικά και ατομικά υπεύθυνοι για το έγκλημα 

αυτό. 

Αρχή της Δίκης της Νυρεμβέργης δεν είναι μόνο η ποινικοποίηση σε διεθνές επίπεδο 3 κατηγοριών 

εγκλημάτων (κατά της ειρήνης, κατά της ανθρωπότητας/πολέμου) αλλά και η «Θέσπιση του 

τιμωρητού της συνέργειας». 

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, το έγκλημα της γενοκτονίας δεν υπόκειται σε παραγραφή. 

Η χούντα ως γνήσιος απόγονος του δωσιλογισμού, 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!  

 

Εξ άλλου, το βιογραφικό του Χρήστου Καβράκου, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές, 

βρίθει αντεθνικών και προδοτικών ενεργειών καθ'όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στον 

ελληνικό στρατό:  



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 στη 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. 

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 

τη 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»,. Οι Κατευθυντήριες γραμμές του Göring για τη διαχείριση της 

οικονομίας στα πρόσφατα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη - «Στρατηγική πείνας»).  

7. 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 

Στη Δίκη της Νυρεμβέργης αναφέρθηκε ρητά ότι ένας από τους λόγους για την επιβολή της 

θανατικής ποινής (θάνατος με απαγχονισμό) στον Hermann Göring ήταν η απόφαση για την 

εκτροπή των τροφίμων που προέρχονται από τις κατεχόμενες ανατολικές περιοχές για τους 

σκοπούς της Βέρμαχτ και του γερμανικού πληθυσμού. 

Στη Δίκη των Δωσιλόγων αναφέρθηκε ρητά ότι αν οι τεράστιες ποσότητες των τροφίμων που 

συγκεντρώθηκαν στις κυβερνητικές αποθήκες και δόθηκαν στους Γερμανούς, δίνονταν στον λαό, 

δεν θα υπήρχαν θάνατοι. 

8. 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. 

9. 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. 

Παράλληλα, είναι άξιο διερεύνησης αν το 5
ο
 Σ.Π. με διοικητή τον Καβράκο είχε μετατραπεί σε 

πειθαρχική μονάδα και αν υπήρξαν βασανισμοί ή θάνατοι των «απείθαρχων» κομμουνιστών 

στρατιωτών. 



Επιπλέον, είναι άξιον απορίας, πότε και πώς προέκυψε η περιουσία που «…με την διαθήκη του 

διέθεσε μέρος στην Πατρίδα για κοινωφελείς σκοπούς…» (οι δωσίλογοι προσπάθησαν με «δωρεές» να 

νομιμοποιήσουν τα ανόσια κέρδη τους - π.χ. ο «μέγας ευεργέτης Σ.Γκοτζαμάνης» γνωστός για το 

«Κατοχικό Δάνειο»), με δεδομένο ότι οι Έλληνες αξιωματικοί που δεν συνεργάστηκαν με τους ναζί, 

λιμοκτονούσαν μισθοδοτούμενοι ακόμα και με εισιτήρια του τραμ...  

.................................................. 

Η συνέργεια στη γενοκτονία του Ελληνικού λαού συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, αφού το 

τελικό στάδιο μιας συστηματικής γενοκτονίας είναι η άρνηση και η λήθη. 

Επειδή «μια γενοκτονία δεν ολοκληρώνεται με τον βιολογικό αφανισμό ενός έθνους ή φυλής αλλά 

με την καταστροφή της κουλτούρας και της μνήμης της», η δικαίωση των θυμάτων της 

γενοκτονίας και η καταδίκη των δωσιλόγων που είχαν συνέργεια στο έγκλημα αυτό, δεν είναι 

μόνο ηθικά αλλά και νομικά επιβεβλημένη.  

Ο Σύλλογός μας στήριξε από την πρώτη στιγμή τις προσπάθειες της συναδέλφου μας, καθώς 

πιστεύουμε ότι κανένας πραγματικός ήρωας - πατριώτης δεν μπορεί να αναπαυθεί εν ειρήνη όσο η 

λήθη επιτρέπει σε έναν προδότη να τιμάται από την Ελληνική Πολιτεία, κανένας ευσυνείδητος 

πολίτης δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος όσο οι δολοφόνοι του λαού μας όχι απλά μένουν ατιμώρητοι, 

αλλά απολαμβάνουν και τιμές αγωνιστών...  

Θεωρούμε προσβλητικό προς κάθε Έλληνα πολίτη, ιδιαιτέρως αυτήν την περίοδο που ο εφιάλτης του 

φασισμού αναβιώνει στη χώρα μας, 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.  

Ελπίζουμε να προβείτε στην επαλήθευση των στοιχείων της έρευνας που σας επισυνάπτουμε με την 

παρούσα επιστολή και εν συνεχεία στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετονομασία του Στρατοπέδου 

Τρικάλων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια και πρόκληση που υφίσταται επί 

σειρά ετών.  

Σας πληροφορούμε επίσης ότι ο Σύλλογός μας δεν έχει ούτε ιδεολογικές ούτε κομματικές 

αγκυλώσεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν συνάδελφοι από όλες τις δημοκρατικές 

δυνάμεις του πολιτικού φάσματος. Η απόφαση για τη στήριξη του αιτήματος της μετονομασίας 

πάρθηκε ομόφωνα.  

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 

* «Στρατηγική πείνας » ως μέσο εξόντωσης των Ελλήνων με τη συμμετοχή των δωσιλόγων 

– Της συναδέλφου Χρηστίνας Σωτήρχου 

** Το “Θέατρο του Παραλόγου”  
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