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Κυρίες –οι,  

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

Τράπεζα. Η παρούσα αποτελεί συνέχεια των από 30.1.18/2 και 16.10.18/26 επιστολών μας, στις 

οποίες σας ενημερώναμε για 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! 

Σε συνέχεια της προσπάθειάς μας να διορθωθεί αυτή η ιστορική αδικία που αποτελεί όνειδος για τον 

ηρωικό ελληνικό στρατό και τις δημοκρατικές καταβολές του λαού μας, με την παρούσα 

απευθυνόμαστε στο δημοκρατικό σας αίσθημα, ζητώντας τη μετονομασία του Στρατοπέδου 

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

σειρά ετών. 

Σύμφωνα με την ιστορική έρευνα της συναδέλφισσάς μας Χρηστίνας Σωτήρχου:  

 

 



 
Με την υπ’ αριθμ. Φ.900α/1499/15874/23-03-2018 απάντηση στην υπ’ αριθμ. 3519/14-02-18 Ερώτηση που 
κατέθεσαν 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κος. Καμμένος αναφέρει ότι:  

«Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι κυρίες και κύριοι βουλευτές της 
κοινοποίησης με θέμα «Μετονομασία του στρατοπέδου Καβράκου σε Στρατόπεδο Σχολής Μονίμων 
Υπαξιωματικών» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα: 
Ο Αντιστράτηγος Χρήστος Καβράκος γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1882 και απεβίωσε, εκτελεσθείς, 
την 8η Δεκεμβρίου 1944». 
 
Ο Χρήστος Καβράκος φέρεται ως εκτελεσμένος από τον ΕΛΑΣ κατά τα Δεκεμβριανά, με μοναδική 
πηγή τα κείμενα του Πέτρου Γαρουφαλιά, ενώ υπάρχουν προφορικές μαρτυρίες και εμφανείς 
ενδείξεις ότι ακολούθησε τους ναζί κατά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα. 
 
Ο Καβράκος είχε καταγγελθεί ως δοσίλογος από το ΕΑΜ, μέλος της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας με την 
συμμετοχή 6 υπουργών και ενός υφυπουργού, του υφυπουργού Στρατιωτικών στρατηγού Πτολεμαίου 
Σαρηγιάννη (Αρχηγός ΓΕΣ 1925-1926) καθώς επίσης και από τον OSS (Office of Strategic Services, 
σχηματίστηκε από τις ΗΠΑ ως συντονιστικό όργανο των κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων πίσω από τις εχθρικές 
γραμμές για την απόκτηση κυρίως στρατιωτικής φύσεως πληροφοριών, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και 
υπήρξε ο πρόγονος της CIA).  
Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της μυστικής αποστολής του OSS στην κατεχόμενη Ελλάδα, αξιωματικός του 
αμερικανικού στρατού Κώστας Κουβαράς, αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 1944 ο Καβράκος κατατασσόταν από 
τους ναζί ως μεγαλύτερος κουίσλινγκ (quisling = κουίσλινγκ, δοσίλογος, προδότης του έθνους) από τον δοσίλογο 
πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλλη και ήταν συνυποψήφιος του Τσιρονίκου για τη διαδοχή του. 
Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες ή και φημολογία το ένταλμα σύλληψης του Καβράκου για δοσιλογισμό 
δεν εκτελέστηκε επειδή είχε εγκαταλείψει τη χώρα ακολουθώντας τους ναζί κατά την αποχώρησή τους από 
την Ελλάδα. 
Το γεγονός είναι ότι ο Καβράκος παρέμενε ασύλληπτος μέχρι το Δεκέμβριο του 1944. 
 
Εκτενέστατες πληροφορίες σχετικά με «την απαγωγή και το θάνατο» του Καβράκου δίνονται αποκλειστικά 
και μόνο από την επίσημη κυβερνητική εφημερίδα «Η Ελλάς» που εκδόθηκε κατά τα Δεκεμβριανά από τον 
Πέτρο Γαρουφαλιά ως υφυπουργό Τύπου και Διαφωτίσεως. 
Στην εφημερίδα γίνεται παραποίηση της αλήθειας και αισχρή προπαγάνδα. 
Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι οι Ιταλοί και οι Γερμανοί ήταν σύμμαχοι του ΕΛΑΣ, χωρίς βέβαια να 
διευκρινίζεται ότι οι Ιταλοί εκτός από τους μελανοχίτωνες είχαν ενταχθεί στον ΕΛΑΣ από το Σεπτέμβρη του 
1943 και οι Ιταλοί αντιφασίστες παρέμειναν μέχρι το τέλος του πολέμου στις τάξεις των Ελλήνων ανταρτών, 
ούτε ότι οι Γερμανοί αντιφασίστες των ταγμάτων 999, μετά την εκτέλεση του Τέλμαν, εντάχθηκαν στην μεν 
Ελλάδα στον ΕΛΑΣ στις δε Ευρωπαϊκές χώρες σε ανάλογα απελευθερωτικά κινήματα, ότι ο Τσιρονίκος 
ενίσχυε από τη Βιέννη τον ΕΛΑΣ, ότι το ΚΚΕ κωλυσιεργούσε την διεξαγωγή της δίκης των δοσιλόγων επειδή 
οι δοσίλογοι του πρόσφεραν οικονομική ενίσχυση για να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του, ότι το ΚΚΕ 
παρασυρόταν από τα ταπεινότερα κερδοσκοπικά ελατήρια και δεν θα έμενε ατιμώρητο κ.ά. 
 
Μέσω της εφημερίδας «Η Ελλάς», (Ελλάς (Ή). Ημερησία πρωινή έφημερίς - όργανον του ελληνικού 
λαού./'Αθήναι. Α' 6 Δεκεμβρίου 1944 - 21 'Ιανουαρίου 1945 1-46./—Έν Δ62.2 και Δ62.21/ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) δίνονται από το Γαρουφαλιά ως πληροφορίες: 

 ο ακριβής τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της «εκτέλεσης» 
 οι φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί της «εκτέλεσης» 

Σύμφωνα με την αναλυτικότατη περιγραφή της εφημερίδας «Η Ελλάς», ο Καβράκος φέρεται ως εκτελεσμένος 
δια τυφεκισμού το απόγευμα της 6ης Δεκεμβρίου 1944 στον «Άγιο Πέτρο» Υμηττού. 
Φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί ήταν οι ηθοποιοί: 

 Αντώνης Γιαννίδης (8/12/1944)  
 Άννα Λώρη (18/12/1944) ως αρχηγός της ΟΠΛΑ Υμηττού 

 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τα Δεκεμβριανά εκδηλώθηκε εκτεταμένη συκοφαντική 
εκστρατεία σε βάρος των ηθοποιών που πρόσκειντο στο ΕΑΜ. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων 
Ηθοποιών Σπύρος Πατρίκιος συλλαμβάνεται, ο Μίμης Φωτόπουλος μετά τη σύλληψή του στέλνεται στην Ελ 
Ντάμπα, στρατόπεδο συγκέντρωσης κομμουνιστών και αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, ο Αιμίλιος 
Βεάκης καταδιώκεται και λοιδορείται.  
Οι ηθοποιοί απειλούνται να οδηγηθούν σε δίκη ως στασιαστές.  



Η παραλογισμός φτάνει σε ύψιστο βαθμό, όταν οι ηθοποιοί συκοφαντούνται μέσω του Τύπου ως 
δολοφόνοι: 
 Η κόρη της Κυβέλης, ηθοποιός Μιράντα Μυράτ, συκοφαντείται για το «θάνατο» της Λέλας, χήρας 

Ιωάννη Μεταξά.  
Η Ελένη (Λέλα) Χατζηιωάννου σύζυγος του Ι.Μεταξά, γεννήθηκε το 1883 και πέθανε το 1984. Στο βιβλίο 
«Το Ημερολόγιο της Ομηρίας μου» που εξέδωσε η Λέλα Μεταξά το 1972, παρέλειψε να αναφερθεί την 
Μιράντα Μυράτ και να περιγράψει κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή της το Δεκέμβρη του 1944. 

 Οι ηθοποιοί Αντώνης Γιαννίδης και η Άννα Λώρη , συκοφαντούνται για το «θάνατο» του 
Καβράκου. 

 
Φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί της «εκτέλεσης» του Καβράκου κατά το Γαρουφαλιά 
Πηγή: (Ελλάς (Ή). Ημερησία πρωινή έφημερίς - όργανον του ελληνικού λαού./'Αθήναι. Α' 6 Δεκεμβρίου 1944 - 
21 'Ιανουαρίου 1945 1-46./—Έν Δ62.2 και Δ62.21/ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) 
 8/12/1944. ΑΠΗΧΘΗ Ο κ. ΚΑΒΡΑΚΟΣ.-. Εβασανίσθη και υπέκυψεν.  

«Από των πρώτων ημερών της εξαπολύσεως της κομμουνιστικής τρομοκρατίας, συνελήφθη υπό ομάδος 
κομμουνιστών τελούσης υπό την αρχηγίαν του ηθοποιού Ιωαννίδου, ο Στρατηγός Καβράκος. Υπάρχουν 
πληροφορίαι, ότι ο Στρατηγός βασανισθείς υπέκυψεν εις τα τραύματά του».  

 17/1/1945. Προσδιορίζεται επακριβώς ο τόπος εκτέλεσης και στοχοποιούνται οι εκτελεστές 
 18/1/1945. Συκοφαντείται η ηθοποιός Άννα Λώρη, η πρώτη σύζυγος του ηθοποιού Μάνου Κατράκη, με 

επαίσχυντους χαρακτηρισμούς όχι μόνο για την υποτιθέμενη εγκληματική της δράση αλλά και για και την 
ηθική της. «…Αρχηγίνα της ΟΠΛΑ Υμηττού είναι η Άννα Λώρη έχοντας βοηθόν το δάσκαλο Μαντζούρη. Ο 
παπάς του Αγ.Δημητρίου Μπραχαμίου, μίλησε γι΄ αυτό το … αγνό ζευγάρι.  «Σκοτώστε κι αυτόν. Και 
κείνον. Σπάστε τους τα χέρια πρώτα. Βγάλτε τους και τα μάτια. Και τη γλώσσα! Κόφτε και τη γλώσσα!» 
διέταζε η θεατρινούλα  Άννα Λώρη…» 

 21/1/1945. ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ «Η ηθοποιός κ. Άννα Λώρη δι΄επιστολής της διασαφηνίζει ότι από 18 
μηνών δεν διαμένει εις το Μπραχάμι αλλ΄ επί της οδού Δεριγνύ. Εις το Μπραχάμι διέμενεν η μητέρα της. 
Κατά συνέπεια ουδεμίαν ανάμιξιν είχε κατά το κίνημα ούτε μετέβη κατά την διάρκειαν αυτού εις Μπραχάμι 
ώστε να δικαιολογούνται τα δημοσιευθέντα περί της κ.Λώρη». 

 
Η απρόσκοπτη θεατρική ή κινηματογραφική πορεία των ηθοποιών Μιράντας Μυράτ, Αντώνη Γιαννίδη και 
Άννας Λώρη, καταδεικνύει το αβάσιμο των κατηγοριών για φυσική ή ηθική αυτουργία στους υποτιθέμενους 
θανάτους της Λέλας Μεταξά και του Καβράκου. 
Το Φλεβάρη του 1945 συγκροτείται σε νομικό πρόσωπο ο θίασος «Ενωμένοι Καλλιτέχνες» από τους Αιμίλιο 
Βεάκη, Αντώνη Γιαννίδη και Γιώργο Σεβαστίκογλου στον οποίο συμμετέχουν οι:  
Μιράντα Μυράτ, Γιώργος Γληνός, Άννα Λώρη, Σμάρω Στεφανίδου, Χρήστος Τσαγανέας, Θόδωρος Μορίδης, 
Ασπασία Παπαθανασίου, Αλέκα Παΐζη, Λυκούργος Καλλέργης, Τίτος Βανδής, Αλέξης Δαμιανός, Μίμης 
Φωτόπουλος, Μαρία Φωκά κ.ά. 
 4/6/1945 , ο θίασος «Ενωμένοι Καλλιτέχνες» ανεβάζει στο θέατρο «Λυρικόν» το έργο «Ιούλιος Καίσαρ» 

του Σαίξπηρ με πρωταγωνιστές τον Αιμίλιο Βεάκη, Αντώνη Γιαννίδη, Γιώργο Γληνό, Μιράντα Μυράτ, Άννα 
Λώρη κ.ά. 

 26/11/1945, ο θίασος «Ενωμένοι Καλλιτέχνες» ανεβάζει στο θέατρο «Βρεττάνια» το έργο του 
πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα και μετέπειτα σκηνοθέτη Αλέξη Δαμιανού  «Το καλοκαίρι θα θερίσουμε» 
με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Για την παράσταση αυτή ο Χατζιδάκις έγραψε και τους στίχους για το 
γνωστό τραγούδι «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο». Από τους συντελεστές της παράστασης είναι ακόμη εν 
ζωή ο διευθυντής της χορωδίας Μίκης Θεοδωράκης. 

 
Τον Απρίλιο του 1945, ενώ αναμένεται η ολοσχερής κατάρρευση του Γ΄ Ράιχ, ο Καβράκος φέρεται ως νεκρός 
με μοναδικό «αυτόπτη μάρτυρα» την εφημερίδα του Γαρουφαλιά.  
Στις 16-17/4/1945 γίνεται εκταφή νεκρών στον Άγιο Ιωάννη Καρέα. Στις 17/4/1945, η εθνικιστική εφημερίδα 
«ΕΜΠΡΟΣ» ανακινεί το θέμα του «θάνατου» του Καβράκου και συμπληρώνοντας τη «θεατρόφιλο» 
προτίμηση του Γαρουφαλιά, παρουσιάζει τον Καβράκο ως θύμα του Νίκου Ανδρικίδη. Ο Νίκος Ανδρικίδης, 
ο «αιμοβόρος εκδορέας», παλιός Ακροναυπλιώτης και λοχαγός του ΕΛΑΣ, δεν ήταν βέβαια ηθοποιός και η 
σχέση που είχε με το θέατρο ήταν η καταδίκη και εκτέλεση του πράκτορα Ορέστη, του δολοφόνου της 
ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη. Για την υπόθεση είχε δοθεί συνέντευξη από το Νίκο Ανδρικίδη στο ΣΕΗ το 
1976. 



 
Ακριβής τόπος, ημερομηνία και ώρα της «εκτέλεσης» του Καβράκου κατά το Γαρουφαλιά: Άγιος 
Πέτρος Υμηττου, 6 Δεκεμβρίου 1944, απόγευμα. 
Πηγή:(Ελλάς (Ή). Ημερησία πρωινή έφημερίς - όργανον του ελληνικού λαού./'Αθήναι. Α' 6 Δεκεμβρίου 1944 - 
21 'Ιανουαρίου 1945 1-46./—Έν Δ62.2 και Δ62.21/ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) 
19/1/1945. Υποδεικνύεται επακριβώς ως τόπος εκτέλεσης ο «Άγιος Πέτρος» Υμηττού και γίνεται 
λεπτομερής περιγραφή της δια τυφεκισμού εκτέλεσης του Καβράκου το απόγευμα της 6ης 
Δεκεμβρίου του 1944.  
 
Ο Γαρουφαλιάς περιγράφει την εκτέλεση του Καβράκου σαν να ήταν και ο ίδιος παρών: 
«…Κι΄ ο κ. Καβράκος, ο αγνός αυτός στρατιώτης, ο στρατηγός με τα τιμητικά παράσημα! Αυτός μια 
μέρα απόγευμα, υπό συνοδείαν ωδηγείτο στον «Άγιο Πέτρο» χαστουκιζόμενος, υβριζόμενος, 
πενόμενος. 
-Βρε παιδιά, μα προς Θεού, τι σας έκανα; 
-Σκάσε γεροκρονόληρε! Εθνοπροδότη!... 
Ο Καβράκος κουνώντας το κεφάλι του ανέβαινε στον τόπο του Γολγοθά του, αμίλητος πια, 
ψύχραιμος. 
Όταν έφθασε στο σημείο της εκτελέσεώς του είπε μόνο στους εκτελεστάς του: 
-Ένα τσιγάρο βρε παιδιά! 
-Τώρα θα στο δώσουμε είπε ένας απ΄ αυτούς 
Και πράγματι φάνηκαν ειλικρινείς, συνεπείς. Μεσα σε λίγα δευτερόλεπτα μια ομοβροντία ακούστηκε. 
Κι΄ ο στρατηγός Καβράκος έπεσε κάτω νεκρός». 
 
Για να μπορέσει να αντιληφθεί κανείς αν το απόγευμα της 6/12/1944, ήταν εφικτή στον Υμηττό οποιαδήποτε 
τελετουργική η μη εκτέλεση, καθώς επίσης και αν ήταν εφικτή η άμεση αποστολή της πληροφορίας από 
«αυτόπτη» μάρτυρα, γίνεται χρήση της εξιστόρησης των γεγονότων από τους: 
 Θανάση Χατζή, ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ.  
 Θρασύβουλο Τσακαλώτο, αντικομμουνιστή, διοικητή της Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας  που συμμετείχε στα 

Δεκεμβριανά στις μάχες κατά του ΕΛΑΣ. 
«…Η Ορεινή Ταξιαρχία, με βάση εξόρμησης το Γουδί, με τμήματά της κατέλαβε θέσεις στον 'Υμηττό, στη 
συνοικία Ζωγράφου, στα Κουπόνια και στην Καισαριανή, όπου και ακροβολίστηκαν…«Αγγλικά αεροπλάνα 
ενισχύουν με ρίψεις (σάκκους πολεμικού υλικού και τρόφιμα) την «Ορεινή Ταξιαρχία πού βρίσκεται σχεδόν 
κυκλωμένη στην Καισαριανή. Στην Καισαριανή έχουν καταστραφεί ως την ώρα 200 σπίτια από τις επιθέσεις 
των Ορεινών και των Εγγλέζων…Τα αεροπλάνα πολυβολούν τις αυλές των εργατικών συνοικισμών 
Καισαριανής και Κοκκινιάς και υπάρχουν εκατοντάδες θύματα.…Η Καισαριανή βάλλεται συνεχώς με όλμους. 
Τα πυρά είναι πολύ πυκνά.  
Στις 1 το απόγεμα πολυβολισμοί από αεροπλάνα στην περιοχή Δουργούτη. Άη Γιάννη. Νέο Κόσμο. Στου Άη 
Γιάννη χτύπησαν και το Νοσοκομείο πού είχε εμφανή τα σήματα του Ερυθρού Σταυρού.  
Ο κόσμος από την Καισαριανή φεύγει στο Βύρωνα…»  
ΘΑΝΑΣΗ ΧΑΤΖΗ, Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 

 
«…Μία κόλασις πυρός εξαπελύθη κατά των κομμουνιστών παρά των τμημάτων της Ταξιαρχίας, τα οποία 
κατόπιν με την συνήθη των υπέροχον εξόρμησιν, κατελάμβανον τον αντικειμενικόν τους σκοπό. Τρία άρματα 
με τρία τεθωρακισμένα αυτοκίνητα Αγγλικών μονάδων, εβοήθησαν την ενέργειαν των ταγμάτων μας…»  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944, ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΩΣ ΕΞΙΣΤΩΡΕΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ κ.ΘΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 
ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ «ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»/ ΕΚΔΟΣΙΣ:ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΗΣ σελ.42 

 
Σύμφωνα με την αναλυτικότατη περιγραφή του Γαρουφαλιά, το ακριβές σημείο της υποτιθέμενης 
εκτέλεσης του Καβράκου βρίσκεται στο λόφο Αράπη ή Αλεποβούνι κοντά στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής Βύρωνα. 
 
«Στα προβούνια του Υμηττού ,στον «Άγιο Πέτρο». Τύφλα νάχη το έγκλημα του παιδοκτόνου Δουφλή, 
που έγινε 100 μέτρα πιο δεξιά από τον αιματοποτισμένο τόπο «Άγιο Πέτρο» των αθρόων 
εγκλημάτων…» Εφημερίδα «Η Ελλάς» 17/1/1945 
 
Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» (Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Εφημερίδα 
''ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ'', 5/12/1930/ https://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40196&seg=65885) , το έγκλημα του 
Δουφλή έγινε δίπλα στο ναΐσκο της Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνα, κοντά σε ένα μικρό ύψωμα.  
Το ύψωμα είναι ο λόφος Αράπης ή Αλεποβούνι. 

https://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=40196&seg=65885


Ο λόφος Αράπης ή Αλεποβούνι , την 6/12/1944 και ώρα 5.30μμ, είχε καταληφθεί από την Γ΄ Ορεινή 
Ταξιαρχία σύμφωνα με τον διοικητή της Θρ. Τσακαλώτο. 
 
«…Μετά την κατάληψιν του αντερείσματος Κοτοπούλη, τα τάγματα εσυνέχισαν την προέλασίν των και 
μέχρι της 17.30 ώρας κατέλαβον την γραμμήν Άλσος Συγγρού -Β. και ΒΑ. παρυφή Καισαριανής- 
ύψωμα Αλεποβούνι,  την οποίαν και ωργάνωσαν αμυντικώς…» 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944, ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΕΛΛΑΣ  ΟΠΩΣ ΕΞΙΣΤΩΡΕΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
κ.ΘΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ «ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» ΕΚΔΟΣΙΣ:ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΗΣ 
σελ.43 
 
Η κατάληψη του λόφου Αράπης ή Αλεποβούνι από την Γ΄ Ορεινή Ταξιαρχία την 6/12/1944 και ώρα 
5μμ περίπου, επιβεβαιώνεται από τον ΕΛΑΣ. 
 
«Στις 12.30 3 τάγματα της Ορεινής Ταξιαρχίας με την προστασία δέκα τανκς «Σέρμαν» και πολλών 
θωρακισμένων αυτοκινήτων κινούνται προς Ζωγράφου - Κουπόνια - Λόφο Αράπη…Μόλις έπειτα από 
6 ώρες μάχη και κατά τις 5 το απόγεμμα κατορθώνει ο εχθρός να καταλάβει τις συνοικίες Ζωγράφου 
και Κουπόνια και να φθάσει στο ρέμμα της Καισαριανής…» 
«Οι Ανατολικές Συνοικίες τον Δεκέμβρη του 1944», ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 6ης ΑΧΤΙΔΑΣ ΤΗΣ Κ.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 1945 
 
Πέρα από τις προφορικές μαρτυρίες ή τη φημολογία υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις σχετικά με τη 
αποχώρηση του Καβράκου από την Ελλάδα. 
 
Από τον Δεκέμβριο του 1944, ο Hermann Neubacher ήταν επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Βιέννης για τη Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Ελλάδα. Όσον αφορά τους δοσίλογους ο Neubacher, 
γράφει στα απομνημονεύματά του: «Οι πολιτικοί μετανάστες (δηλ. οι δοσίλογοι) αυτών των χωρών 
συγκεντρώθηκαν σταδιακά στο Grand Hotel Kitzbühel στο Τιρόλο…Αμέσως πριν από την εισβολή του 
Κόκκινου Στρατού στη Βιέννη το γραφείο μου επίσης μετακόμισε εκεί».  
Πηγή:Neubacher, Sonderauftrag Südost 1940–1945 σελ.191 
 
Σύντομη περιγραφή γεγονότων 
 13/4/1945, ο Κόκκινος στρατός απελευθερώνει τη Βιέννη 
 16-19/4/1945 η Μάχη στα Υψώματα του Ζέελοβ. Ο δρόμος για το Βερολίνο (60 χιλιόμετρα δυτικά του 

Ζέελοβ) ήταν πλέον ανοιχτός 
 22/4/1945, η 3η αμερικανική στρατιά του George S. Patton, εξαπολύει μεγάλη αιφνιδιαστική επίθεση νότια 

με κατεύθυνση προς το Βerchtesgaden και εισβάλλει στην Αυστρία. 
 23/4/1945, το Βερολίνο έχει πλήρως περικυκλωθεί και η Μάχη του Βερολίνου μπήκε στο τελικό της 

στάδιο. 
 25/4/1945, Elbe Day τα σοβιετικά και αμερικανικά στρατεύματα συναντώνται στο Torgau.  
 25/4/1945, ο αυστριακός γκάουλάιτερ Eigruber, στο τελευταίο ραδιοφωνικό του διάγγελμα περιγράφει τη 

δραματική κατάσταση και καλεί σε αγώνα μέχρι εσχάτων. 
 26/4/1945 ,τα 3/4 του Βερολίνου βρίσκονται στα χέρια των σοβιετικών 
 26/4/1945, ο Neubacher ενημερώνεται για τις επαφές του Wilhelm Höttl με τον ΟSS. 

Το Μάρτιο του 1945 ο αυστριακός Wilhelm Höttl (NSDAP, αριθμός μέλους 6.309.616 και SS αρ. SS 
309.510) συναντήθηκε στην Ελβετία με τις αρχές του OSS. 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/ARMY%20CIC%20NETS%20IN%20EASTERN%20EUROPE_0002.pdf 

Στις 26 Απριλίου, στο Strobl, ο Hoettl ανέφερε στους Kaltenbrunner, Glaise-Horstenau, Neubacher, 
Muehlmann, Waneck και Goettsch τα αποτελέσματα μιας δεύτερης επίσκεψης στην Ελβετία. Συμφωνήθηκε 
αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε μια συνάντηση μεταξύ του Allen Dulles (το Διευθυντή 
του OSS στην Ελβετία) και του Kaltenbrunner στο Feldkirch, στην Αυστρία κοντά στα ελβετικά σύνορα. 
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol4no2/html/v04i2a07p_0001.htm 

 27/4/1945, το διάγγελμα του Eigruber δημοσιεύεται στην εφημερίδα Innviertler Heimatblatt του ναζιστικού 
κόμματος με τίτλο : Ο Gauleiter Eigruber μας καλεί όλους σε αποφασιστική άμυνα.  
Anno - Österreichische Nationalbibliothek / http://anno.onb.ac.at/info/ihb_info.htm σελ.3 

 27/4/1945, ο Hermann Neubacher ενημερώνει τους δοσίλογους για τους οποίους ήταν υπεύθυνος, 
ότι η άφιξη των αμερικανικών στρατευμάτων στο Kitzbuhel ήταν μόνο θέμα ημερών και ότι «δεν 
μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο για αυτούς»  
Neubacher, Sonderauftrag Südost 1940–1945 σελ.191 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/ARMY%20CIC%20NETS%20IN%20EASTERN%20EUROPE_0002.pdf
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol4no2/html/v04i2a07p_0001.htm
http://anno.onb.ac.at/info/ihb_info.htm%20σελ.3


 28/4/1945, στις 11 πμ δηλώνεται ο θάνατος του Καβράκου στο ληξιαρχείο Αθηνών. Ο 
ιατροδικαστής Δημήτριος Καψάσκης (ένας ιατροδικαστής με «ειδική» εμπειρία να γνωματεύει 
συμβαδίζοντας με την εκδοχή των Αρχών, γνωστός για τα «ατυχήματα» των Στέφανου Σαράφη, Σωτήρη 
Πέτρουλα, Νικηφόρου Μανδηλαρά, Γρηγόρη Λαμπράκη κ.α.) πιστοποιεί ότι ο θάνατος του Καβράκου 
επήλθε εκ τραύματος κεφαλής δια βλήματος πυροβόλου όπλου. 
Ληξιαρχική πράξις θανάτου 147/Θ/45 

 28/4/1945, οι Αθηναϊκές εφημερίδες δημοσιεύουν την ολοσχερή κατάρρευση της Γερμανικής άμυνας, την 
σύλληψη του Μουσολίνι όταν προσπάθησε να διαφύγει στην Ελβετία και : 
ΚΗΔΕΙΑΙ. Τον πολυαγαπημένο μας αδελφόν ΧΡΗΣΤΟΝ ΚΑΒΡΑΚΟΝ Στρατηγόν ανάνδρως 
κατακρεουργηθέντα υπό των ελασιτών την 6ην Δεκεμβρίου και ανευρεθέντα εις το φρέαρ Αγ. 
Πέτρου (Υμηττού) κηδεύομεν σήμερον Κυριακήν 29 τρ. Και ώραν 4μ.μ. εκ του ιερού ναού 
Μητροπόλεως. Οι αδελφοί 
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου  Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
28/4/1945 σελίδα 2/ http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=28&db=4&da=1945 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
 Ο Καβράκος σύμφωνα με τον Γαρουφαλιά και το κηδειόσημο, εκτελέστηκε το απόγευμα της 6ης 

Δεκεμβρίου 1944 στον Άγιο Πέτρο Υμηττού. 
 Το απόγευμα της 6ης Δεκεμβρίου 1944 και ώρα 5.30μμ σύμφωνα με τον διοικητή της Γ΄ Ορεινής 

Ταξιαρχίας Θρασύβουλο Τσακαλώτο ή ώρα 5μμ περίπου σύμφωνα με τον ΕΛΑΣ , ο «Άγιος 
Πέτρος» Υμηττού είχε καταληφθεί από την Γ΄ Ορεινή Ταξιαρχία. Ο Στρατηγός Τσακαλώτος, δεν 
αναφέρει την τελετουργική «εκτέλεση» του Καβράκου που κατά τις ασυναρτησίες του Γαρουφαλιά 
έγινε από τον Αντώνη Γιαννίδη ή την Άννα Λώρη ή τον ΕΛΑΣ ή την ΟΠΛΑ στο σημείο που 
βρισκόταν η Γ΄ Ορεινή Ταξιαρχία. 

 Στους φυσικούς ή ηθικούς αυτουργούς της «εκτέλεσης» του Καβράκου, ηθοποιούς Αντώνη 
Γιαννίδη και Άννα Λώρη και τον τον Νίκο Ανδρικίδη, ουδέποτε απαγγέλθηκε κατηγορία. Οι 
Αντώνης Γιαννίδης και Άννα Λώρη συνέχισαν απρόσκοπτα την θεατρική τους πορεία, ενώ ο 
Νίκος Ανδρικίδης δικάστηκε σε ισόβια στις 30/11/1945, όχι βέβαια για το «θάνατο» του Καβράκου, 
αλλά για τη σύλληψη και εκτέλεση του δολοφόνου της ηθοποιού Παπαδάκη. 

 Στις 27/4/1945 , η ψευδοκυβέρνηση των δοσιλόγων με έδρα το Grand Hotel, Kitzbühel στο Τυρόλο, 
ενημερώνεται από τον Neubacher για την επικείμενη άφιξη των αμερικανικών στρατευμάτων και 
ότι «δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο για αυτούς». 

 Στις 28/4/1945, σχεδόν 5 μήνες μετά το «θάνατό» του, ο Καβράκος θεωρείται επισήμως νεκρός με 
βάση την πιστοποίηση του ιατροδικαστή Δημητρίου Καψάσκη. 

 Στις 29/4/1945, το Γ΄ Ράιχ παραδίδεται άνευ όρων, το πτώμα του Μουσολίνι κρέμεται ανάποδα σε 
μια γωνιά της Πιάτσα Λορέτο στο Μιλάνο, ο Χίμλερ ανακοινώνει την επικείμενη αυτοκτονία του 
Χίτλερ και ο Καβράκος κηδεύεται ως «ανάνδρως κατακρεουργηθείς υπό των ελασιτών». 

 
Το πηγάδι του «Άγιου Πέτρου» στον Υμηττό, γνωστός τόπος εκτέλεσης των SS και των συνεργατών τους 
ανακαλύφθηκε γεμάτο εκτελεσμένους τις πρώτες μέρες της απελευθέρωσης. 
Ο Καβράκος κατά τον Γαρουφαλιά εκτελέστηκε δια τυφεκισμού στον Άγιο Πέτρο Υμηττού και βρέθηκε 
«ανάνδρως κατακρεουργηθείς υπό των ελασιτών στο φρέαρ Αγ. Πέτρου (Υμηττού)» σύμφωνα με το 
κηδειόσημο, πέντε σχεδόν μήνες αργότερα.  
Απορίας άξιο είναι πόσο αναγνωρίσιμος ήταν ένας νεκρός σε προχωρημένη σήψη, κατακρεουργημένος και 
με σφαίρα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. 
 
Το γεγονός είναι ότι ο νεκρός που κηδεύτηκε ως «ανάνδρως κατακρεουργηθείς υπό των ελασιτών» 
στις 29/4/1945, δεν βρέθηκε στο φρέαρ Αγ. Πέτρου (Υμηττού). 

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=28&db=4&da=1945


Με την υπ’ αριθμ. Φ.900α/1499/15874/23-03-2018 απάντηση στην υπ’ αριθμ. 3519/14-02-18 Ερώτηση που 
κατέθεσαν 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κος. Καμμένος αναφέρει ότι:  
«Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι κυρίες και κύριοι βουλευτές της 
κοινοποίησης με θέμα «Μετονομασία του στρατοπέδου Καβράκου σε Στρατόπεδο Σχολής Μονίμων 
Υπαξιωματικών» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα: 
….. 
«Σχετικά με τα αναφερόμενα στα απομνημονεύματα του Τσολάκογλου διαφαίνεται ότι σε πολλούς 
ανώτατους Αξιωματικούς, όλων των Κλάδων, ανατέθηκαν καθήκοντα σε υψηλόβαθμες κρατικές 
θέσεις στην πρώτη κατοχική κυβέρνηση της Ελλάδας. Ο Αντιστράτηγος Χρήστος Καβράκος είχε 
τοποθετηθεί στην Υπηρεσία Επισιτισμού». 
 
Στην Ελλάδα ο Μεγάλος Λιμός, το φθινόπωρο και το χειμώνα 1941/1942 ήταν μακράν ο χειρότερος λιμός 
στην ιστορία της χώρας μας. Ήταν το αποτέλεσμα της μέγιστης οικονομικής εκμετάλλευσης 
προσχεδιασμένης για την πολιτική κατοχής στην Ελλάδα από το Εθνικό Σοσιαλιστικό γερμανικό Ράιχ. 
Οι γερμανοί ιστορικοί Martin Seckendorf και Kaspar Dreidoppel επικαλούμενοι τα γερμανικά αρχεία κάνουν 
λόγο για «Στρατηγική πείνας».  
Η ναζιστική «Στρατηγική πείνας- Hungerstrategie» ήταν ένα δολοφονικό σχέδιο του Υφυπουργού Τροφίμων 
και Γεωργίας του Ράιχ , Herbert Friedrich Wilhelm Backe με σκοπό τον μαζικό λιμό των Σλάβων, Εβραίων, 
τσιγγάνων και άλλων ανθρώπινων ομάδων που δεν ήταν αποδεκτοί σύμφωνα με τα ναζιστικά κοινωνικά 
πρότυπα και την εκτροπή των τροφίμων σε Γερμανούς πολίτες και την Βέρμαχτ. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 
της Οικονομικής Πολιτικής για την γεωργία , γνωστές ως «Gelbe Mappe» διατυπώθηκαν από τον Μπάκε στις 
23η Μαΐου, 1941 και διανεμήθηκαν σε περισσότερους από 10.000 γεωργικούς ηγέτες. Οι Κατευθυντήριες 
Γραμμές περιλάμβαναν τη λιμοκτονία των κατοίκων των αστικών κέντρων και την εξάλειψη του 
πλεονάσματος του πληθυσμού. 
Οι Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της οικονομίας στα πρόσφατα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη 
«Grüne Mappe» διατυπώθηκαν από τον Goering τον Ιούνιο του 1941 και προέβλεπαν την εκτεταμένη 
αποβιομηχάνιση των κατεχόμενων εδαφών , τη διακοπή της παροχής τροφίμων στις πόλεις και την εκτροπή 
τους για τις ανάγκες της Βέρμαχτ και του γερμανικού πληθυσμού. Το πρόγραμμα για την οικονομική 
εκμετάλλευση των κατεχόμενων εδαφών ήταν δεσμευτικό για όλα τα τμήματα που εμπλέκονταν. 
Ο Καβράκος παρουσιάστηκε αυτοβούλως τον Ιούνιο του 1941 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.  
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 
 
Στις 19/3/1945, ο μάρτυρας Αρ.Πέπας, γενικός διευθυντή της φορολογίας του υπουργείου Οικονομικών 
κατέθεσε στη δίκη των δοσιλόγων ότι αν η κολοσσιαία ποσότητα τροφίμων που συγκεντρώθηκε στις 
αποθήκες και δόθηκε στους γερμανούς δίνονταν στο λαό δεν θα υπήρχαν θάνατοι το χειμώνα 1941-1942. 
Στις αρχές του Απριλίου 1945, ο υφυπουργός των Στρατιωτικών Λεωνίδας Σπαής, απεύθυνε προς τις 
στρατιωτικές διοικήσεις επείγουσα διαταγή με την οποία καλούσε να συγκεντρωθούν τα υπάρχοντα στοιχεία 
εναντίον των αξιωματικών για πράξεις συνεργασίας με τον κατακτητή που στρέφονταν εναντίον του 
Ελληνικού λαού (μαυραγοριτισμό, καταχρήσεις εις υπηρεσίας, συγκεντρώσεως προϊόντων) που είναι 
αντίθετες με την στρατιωτική τιμή και αξιοπρέπεια και όρισε ότι θα εφαρμοσθεί το άρθρο 7/45 συντακτικής 
πράξης. Εξηγούσε ότι η διαταγή αυτή υπαγορευθεί από το γεγονός ότι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί 
που προήχθησαν και τιμήθηκαν από τις δοσιλογικές κυβερνήσεις αντί να συμμετέχουν στην αντίσταση όπως 
όφειλαν, παρέμειναν και επιδόθηκαν σε ασυμβίβαστες με το αξίωμά τους πράξεις .«Η πολιτεία των 
αξιωματικών αυτών δέον να ερευνηθή και θα ερευνηθή». (Ο Στρατηγός Σπαής καταγγέλλει και ονομαστικά 
τον Καβράκο στο βιβλίο του «Πενήντα χρονιά στρατιώτης στην υπηρεσία του έθνους καί της δημοκρατίας», 
Αθήνα 1970, σελ.272) 
Στις 19 Οκτωβρίου 2015 στην εκδήλωση που έγινε στο ΥΠΕΘΑ με θέμα: «Πρώτη παρουσίαση των 
Γερμανικών Αρχείων Κατοχής από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού», διαπιστώθηκε από τον  τότε 
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα ότι ο Μεγάλος Λιμός ήταν συνειδητή προσπάθεια 
αφανισμού του Ελληνικού λαού , έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία.  



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

Σύμφωνα με τα αδιάσειστα στοιχεία που συγκέντρωσε η συναδέλφισσά μας , 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 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 συναδέλφισσάς 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.  

 

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. 

Ελπίζουμε να προβείτε στην επαλήθευση των στοιχείων της έρευνας που εμπεριέχεται στην 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 


