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ΘΕΜΑ : Ολοκλήρωση διαδικασίας μετονομασίας του στρατοπέδου Τρικάλων 

σύμφωνα με την από 7.2.19/Φ.911.24/1/487899-Σ.1134 Επιστολή του Γ.Ε.Σ. προς 

το Σύλλογό μας 

 

Κυρίες-οι, 

 

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που προέρχονται 

από την Ιονική Τράπεζα. Στις από 30.1.18/2, 16.10.18/26 και 14.12.18/30 επιστολές 

μας, 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 είχε 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 

αποτελούσε όνειδος για τον ηρωικό ελληνικό στρατό και τις δημοκρατικές καταβολές 

του λαού μας, ζητούσαμε στις ως άνω επιστολές προς τους ανώτατους θεσμικούς 

πολιτειακούς παράγοντες «… 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…», προκειμένου να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια και να αρθεί η 

πρόκληση που υφίστατo επί σειρά ετών. 



Με την από 7.2.19/Φ.911.24/1/487899-Σ.1134 Επιστολή του Γ.Ε.Σ. προς το 

Σύλλογό μας διαπιστώσαμε με χαρά και υπερηφάνεια ότι οι αγώνες μας απέδωσαν 

καρπούς, αφού πληροφορούμασταν ότι «…έχουν αναληφθεί όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες εκ μέρους της Στρατιωτικής Υπηρεσίας , προκειμένου να μετονομαστεί το 

στρατόπεδο που εδρεύει η ΣΜΥ…». 

Δυστυχώς, έκτοτε και από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν έχει υλοποιηθεί 

ακόμα η επίσημη μετονομασία του στρατοπέδου, σύμφωνα με την επιστολή του 

Γ.Ε.Σ.. Με την παρούσα ζητάμε να επιταχυνθεί και ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

μετονομασίας του στρατοπέδου και να γίνει διεξοδική διερεύνηση των στοιχείων που 

έχουν έρθει στην επιφάνεια για την προδοτική δράση του δοσίλογου Χρήστου 

Καβράκου.  

H συναδέλφισσα Χρηστίνα Σωτήρχου, εκ των μελετητών και ερευνητών που έφεραν 

σε επιφάνεια το πραγματικό πρόσωπο του Καβράκου, θέτει ερωτήματα που 

αναμένουν απαντήσεις μέσα από ενδελεχή έρευνα και επαλήθευση:  

 

 
Στην ανάρτηση http://www.ionikienotita.gr/?p=11095 /10 Αυγούστου 2016, 
αναφέρθηκαν (σελ.3) όλα τα ονόματα των πολιτικών αρχηγών που στις 23/4/1935, 
παραπέμπονταν να δικαστούν για «εσχάτη προδοσία» με στρατοδίκη τον Καβράκο. 
Με σαφή ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισμό ανέφερα:  
«Η χούντα στο ξεψύχισμά της, έδωσε το όνομα του δολοφόνου ναζιστή και δοσίλογου 
Χρήστου Καβράκου, στο στρατόπεδο που στεγάζει τη Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στα Τρίκαλα, με σκοπό όχι μόνο να μολύνει με τα 
βδελυρά ιδανικά του το φρόνημα των Ελλήνων υπαξιωματικών, αλλά και να στείλει 
ένα ηχηρό μήνυμα στους Έλληνες πολιτικούς του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου. 
«Οι δολοφόνοι ναζιστές και δοσίλογοι που καταδικάζουν για «εσχάτη 
προδοσία» τη δημοκρατική ηγεσία της χώρας τιμώνται ως ήρωες» 
Σαφώς και η επιλογή του ονόματος του Καβράκου από την χούντα δεν ήταν τυχαία. Ο 
Καβράκος είχε το "προνόμιο" να καταδικάσει σε θάνατο για «εσχάτη προδοσία» δυο 
πρωθυπουργούς της χώρας, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Νικόλαο Πλαστήρα». 
 
Με την 30.1.18/2 επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς τους ανώτατους 
θεσμικούς πολιτειακούς παράγοντες, πλήρως τεκμηριωμένα ανέφερθηκε στο 
βιογραφικό του Καβράκου: 
«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». 
 
Κατόπιν αυτών, έσπευσαν προς υποστήριξη του Καβράκου, εκτός από τα συνήθη 
νεοναζιστικά μορφώματα, δυστυχώς και άτομα επικαλούμενα την ιδιότητα του μέλους 
της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η ιδιότητά του μέλους της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
χρησιμοποιήθηκε για την επισημοποίηση ανιστόρητων και αντιδημοκρατικών 
απόψεων και την προσπάθεια να δημιουργηθούν έριδες και οι εντάσεις και να 
διχαστεί ο λαός των Τρικάλων σε υποστηρικτές του Καβράκου «πατριώτες που είναι 
με την πλευρά του δικαίου» και σε ενάντιους «θλιβερή και φαιδρά ομάδα μαρξιστών». 
Συγκεκριμένα, μέλος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρθρογραφώντας αναφέρει:  
«Κατηγορούν επίσης τον άνδρα ότι ήτο στρατοδίκης το 1935 στο στρατοδικείο 
που καταδίκασε σε θάνατο τους Βενιζέλο και Πλαστήρα. Μα, κύριοι, οι δυο 
αυτοί ήταν πραξικοπηματίες και μάλιστα ήθελαν να κυβερνήσουν την Ελλάδα 
δικτατορικώς, όπως ο ίδιος ο Βενιζέλος παρεδέχθη». 
 
Ερώτηση 
Θα σας παρακαλούσα να γνωστοποιήσετε αν η επίσημη θέση του κόμματός 
σας είναι να θεωρούνται πραξικοπηματίες, δικτάτορες και προδότες, οι 
προασπιστές του Δημοκρατικού πολιτεύματος που στις 23 Απριλίου 1935 

http://www.ionikienotita.gr/?p=11095
http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2019/02/%CE%A3%CF%85%CE%BD.-2-%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-%CE%9D%CE%BF-2-30.1.2018.pdf


παραπέμπονταν να δικαστούν με στρατοδίκη τον Καβράκο για «εσχάτη 
προδοσία»: 
Ελευθέριος Βενιζέλος 
Νικόλαος Πλαστήρας 
Εμμανουήλ Τζανακάκης  Υπουργός Στατιωτικών στη 

KYBEΡΝΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (Διορισμός 14 Μαϊου 
1941) 

Ιωσήφ Κούνδουρος  Δικηγόρος και υπουργός, πατέρας του 
σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου. Το 
όνομά του δόθηκε στην Ακτή Ιωσήφ 
Κούνδουρου σ τον Άγιο Νικόλαο. 

και: 
Κυριάκος Κωνσταντίνου Μήτσοτάκης Πολιτικός, εκδότης της εφημερίδας 

ΚΗΡΥΞ Χανίων, ανιψιός του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, πατέρας του πολιτικού που 
έκανε νόμο του κράτους την εθνική 
συμφιλίωση. 

(Στις 24/4/1935, μετά την εκτέλεση των ηγετών της Δηµοκρατικής Άµυνας στρατηγών 
Αναστασίου Παπούλα και Μιλτιάδη Κοιμήση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Κωνσταντίνου 
καθώς και οι Σ.Κατεχάκης, Ι.Δροσουλάκης, Ν.Περράκης, Μ.Ρούσσος, Μ.Κατωπόδης, 
Μ.Κόθρης, Μ.Βολουδάκης, Ε.Γεωργιαλαδάκης και Κ.Μουντάκης θα παραπεμφθούν να 
δικαστούν με την κατηγορία της «εσχάτης προδοσίας» στο Στρατοδικείο Χανίων. Η δίκη έγινε 
στη Σούδα και στις 21/5/1935,  ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Κωνσταντίνου αθωώθηκε) 
 

Σύμφωνα με την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τομ.ΙΕ, σελ.361: 
«Το βασικότερο αίτιο του κινήματος υπήρξε ο αποδημοκρατισμός του στρατεύματος. 
Σκοπός του ήταν η απομάκρυνση των ανίκανων αξιωματικών όλων των παρατάξεων 
και  η καθιέρωση της αρχής ότι στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας θα 
γίνονταν δεκτοί αξιωματικοί δημοκρατικών πεποιθήσεων...Η «Ελληνική Στρατιωτική 
Οργάνωση» (ΕΣΟ), η οποία στελεχωνόταν από τους εν ενεργεία αξιωματικούς και 
είχε σκοπό την αποτροπή της εγκαθίδρυσης δικτατορίας από τον Κονδύλη και τους 
φίλους του αξιωματικούς στο στράτευμα και την εκκαθάριση του στρατεύματος από 
τους ανίκανους αξιωματικούς όλων των παρατάξεων. Ιδρυτικά µέλη της ΕΣΟ ήταν ο 
Στέφανος Σαράφης και οι αδελφοί Χριστόδουλος και Ιωάννης Τσιγάντες»  
 
Απορίας άξιο είναι από ποιό ιστορικό ή κομματικό έγγραφο αντλήθηκε η πληροφορία 
που διατυπώθηκε από μέλος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, σύμφωνα με την οποία 
ήταν αποστάτες, προδότες και συνεργάτες τους εχθρού, οι Έλληνες αξιωματικοί που 
το 1935 θυσίασαν τα πάντα για την προάσπιση του Δημοκρατικού πολιτεύματος, οι 
«ανάξιοι» Έλληνες αξιωματικοί στους οποίους η Μεταξική δικτατορία αρνήθηκε το 
ιερό καθήκον να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου ως απλοί 
στρατιώτες, οι Έλληνες αξιωματικοί που μετά την κατάληψη της χώρας μας από τα 
ναζιστικά στρατεύματα ανέλαβαν τα ηνία της Εθνικής Αντίστασης. 
 
Συγκεκριμένα, μέλος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρθρογραφώντας αναφέρει:  
«στράφηκαν εναντίον του Ελληνικού Στρατού και πολέμησαν εναντίον του στο 
πλευρό των εχθρών του» 
 
Ερώτηση 
Θα σας παρακαλούσα να γνωστοποιήσετε αν η επίσημη θέση του κόμματός 
σας είναι να θεωρούνται αποστάτες, προδότες και συνεργάτες του εχθρού:  
A. Οι καταδικασμένοι στις 31/3/1935, σε ισόβια δεσμά και στρατιωτική 

καθαίρεση:  
Στρατηγός Στέφανος Σαράφης   Στρατιωτικός Διοικητής του ΕΛΑΣ 
Στρατηγός Χριστόδουλος Τσιγάντες Διοικητής του Ιερού Λόχου 1942-1945 
Ταγματάρχης Ιωάννης Τσιγάντες Αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης 
«Μίδας 614» 

B. Οι καταδικασμένοι στις 21/4/1935 σε θάνατο και στρατιωτική καθαίρεση: 
Στρατηγός Ευριπίδης Μπακιρτζής   Αντιπρόεδρος της ΠΕΕΑ, 



Διοικητής της Ομάδας Μεραρχιών 
Μακεδονίας του ΕΛΑΣ 

Στρατηγός Κωνσταντίνος Βεντήρης  Αρχηγός του Ελληνικού Στρατού Μέσης 
Ανατολής,  
Αρχηγός ΓΕΣ 1944 και Νοεμβ. 1947 - 
Φεβρ. 1948. 

Συνταγματάρχης Αλκιβιάδης Μπουρδάρας Αρχηγός ΓΕΣ 1943 
Συνταγματάρχης Νίκος Παπασταματιαδης Επιτελάρχης του Γεν. 

Στρατηγείου του ΕΛΑΣ,  
Διοικητής της 3ης Μεραρχίας του 
ΕΛΑΣ 

 

Μέλος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρθρογραφώντας αναφέρει:  

«Ως στρατιωτικός διοικητής Αθηνών παρέδωσε την πόλη στους Γερμανούς το 
1941, λένε επίσης. Παραλείπουν όμως να μας πουν οτι η ειρηνική παράδοση 
των Αθηνών ήτο βασικός όρος της ανακωχής που όλοι οι στρατιωτικοί 
διοικητές υπέγραψαν με τους Γερμανούς τότε και βάσει αυτής σώθηκε ο 
ελληνικός στρατός από την αιχμαλωσία και την αποστολή στην Γερμανία ως 
σκλάβων. Έτυχε να είναι ο Καβράκος αυτός στον οποίον έλαχε ο κλήρος της 
παράδοσής. Αυτό είναι τήρηση συμφωνίας ανακωχής και όχι έγκλημα». 
 
Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ανιστόρητες απόψεις συγκλίνουσες με αυτές 
εγκληματικής οργάνωσης περί «όλων των στρατιωτικών διοικητών που υπέγραψαν 
με τους Γερμανούς», ούτε αν ο Καβράκος είχε εξουσιοδότηση από την Ελληνική 
Κυβέρνηση να παραδώσει την Αθήνα στους ναζί. 
Θα αναφερθώ μόνο στην έκφραση πως «σώθηκε ο ελληνικός στρατός από την 
αιχμαλωσία». 
Σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗΣ THΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941 και 
συγκεκριμένα :  
Άρθρον 2ον. Οι ανήκοντες εις την Ελληνικήν Στρατιάν Ηπείρου— Μακεδονίας 
είναι αιχμάλωτοι πολέμου…Οι Έλληνες αιχμάλωτοι πολέμου θα 
συγκεντρωθώσιν επί του  παρόντος εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 
Άρθρον 3ον.«…Ο εφοδιασμός και ιατρική περίθαλψις των εν αιχμαλωσία 
στρατευμάτων είναι κατ αρχήν έργον της Ανωτάτης Ελληνικής Διοικήσεως».  
Η 5η Μεραρχία, η Μεραρχία των Κρητών, αποτελείτο από 22.228 άνδρες. «Άπαν το 
εν τη νήσω πολεμικόν υλικόν μέχρι και του τελευταίου κιβωτίου πυρομαχικών και παν 
μεταφορικόν μέσον μέχρι και του τελευταίου αυτοκινήτου ή ημιόνου, επιταχθέντα 
εφορτώθησαν διά το Αλβανικόν μέτωπον». 
Η 5η Μεραρχία, η Μεραρχία των Κρητών, που είχε ανδραγαθήσει στο αλβανικό 
Μέτωπο είχε τις μεγαλύτερες απώλειες από όλες τις άλλες Ελληνικές Μεραρχίες. 
Μετά τη συνθηκολόγηση,η 5η Μεραρχία παρέδωσε τον οπλισμό της και προσπάθησε 
ανεπιτυχώς να επιστρέψει στην Κρήτη. Οι δοσίλογοι, προκειμένου να διευκολύνουν 
τους ναζί αφέντες τους στον πόλεμο που συνεχιζόταν στην Κρήτη, εμπόδισαν με 
κάθε τρόπο την επιστροφή της Μεραρχίας των Κρητών για την υπεράσπιση της 
μόνης ελεύθερης και εκτός επιρροής τους περιοχής της Ελλάδας. 
Μερικές χιλιάδες εξαντλημένοι Κρήτες μαχητές συρρέουν στην Αθήνα, 
διανυκτερεύουν στο Ζάππειο και τον Εθνικό Κήπο, κοιμούνται στο γρασίδι, 
λιμοκτονούν.  
Το Μάιο του 1941 ο Καβράκος εντελώς συμπτωματικά, είναι αναπληρωτής πρόεδρος 
του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου και συνυπεύθυνος για τον εφοδιασμό της 
αιχμάλωτης Μεραρχίας των Κρητών. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο οργανώνεται συσσίτιο 
για τα τους άνδρες της 5ης Μεραρχίας.  
Το συσσίτιο είναι παγίδα, στήνεται μπλόκο και όσοι λιμοκτονούντες Κρήτες μαχητές 
προσήλθαν με την προσδοκία ενός ξεροκόμματου συλλαμβάνονται. Παράλληλα 
γίνονται εκκαθαριστικές επιχειρήσεις για την ανακάλυψη Κρητών και σε αρκετές 
περιπτώσεις όσοι συλλαμβάνονται εκτελούνται επί τόπου. Οι δοσίλογοι 



χρησιμοποιούν το πρόσχημα ότι οι Κρήτες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως 
εργάτες σε έργα οδοποιίας και αγροτικές εργασίες. 
Οι 1.500 Κρήτες που συνελήφθησαν στο μπλόκο του υποτιθέμενου συσσιτίου στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο, στέλνονται στα Τρίκαλα. Χαρακτηριστική είναι η δραματική 
εγκύκλιος με αρ.πρωτ.14726/22.5.1941 του Νομάρχη Τρικάλων Κ. Χατζημήτρου 
προς τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς του νομού για την υποδοχή των 1.500 
Κρητών ηρώων του Αλβανικού μετώπου και την παροχή τροφής, εργασίας και 
στέγης. Για το σκοπό αυτό η Νομαρχία Τρικάλων συστήνει Κεντρική Επιτροπή 
αποτελούμενη από το Νομάρχη, τον Προϊστάμενο της Γεωργικής Υπηρεσίας και από 
τον Διευθυντή της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Τρικάλων. 
Τον Ιούνιο του 1941, ο Καβράκος αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής της Πανελλήνιας 
Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών και εντελώς συμπτωματικά, οι 1.500 Κρήτες 
στέλνονται στο Ιταλικό στρατόπεδο Casa preventiva των Τρικάλων (πρώτος τόπος 
λειτουργίας του στρατοπέδου ήταν τα  κτίρια της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Τρικάλων). 
Τον Αύγουστο του 1941, ο Καβράκος ως διευθυντής της ΚΥΔΕΠ και της ΚΕΠΕΣ, 
περιοδεύει στη Θεσσαλία προς αρπαγή των αγροτικών προϊόντων προκειμένου να 
διατεθούν για τις ανάγκες της Βέρμαχτ και του γερμανικού πληθυσμού, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές του Göring. Εντελώς συμπτωματικά, οι 1.500 Κρήτες 
στέλνονται στο ασφαλέστερο και ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς στρατόπεδο 
συγκέντρωσης της Λάρισας. 
 
Το στρατόπεδο της Λάρισας (τόπος λειτουργίας του στρατοπέδου ήταν οι  παλιοί 

στρατώνες) είχε μετατραπεί σε φρούριο, με έξι γραμμές αγκαθωτό συρματόπλεγμα, 

έναν πύργο παρακολούθησης κάθε 15 ή 20 μέτρα και ένα ελαφρύ πολυβόλο σε 

σκοπιά. Το στρατόπεδο φυλασσόταν από Ιταλούς στρατιώτες.  

Το στρατόπεδο της Λάρισας ήταν το πρώτο από τα τρία μεγάλα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης που λειτούργησαν στην Ελλάδα (Χαϊδάρι, Θεσσαλονίκη, Λάρισα), 
κατά την περίοδο της Κατοχής.  
Ήταν στρατόπεδο θανάτου στα πρότυπα των ναζιστικών στρατοπέδων εξόντωσης 
από πείνα, στερήσεις και καταναγκαστική εργασία. 
«Oι συνθήκες διαβίωσης στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Λάρισας 
ισοδυναμούσαν με θανατική ποινή» 
Το στρατόπεδο Λάρισας, στρατόπεδο θανάτου από πείνα, στερήσεις και 
καταναγκαστική εργασία, εγκαινιάστηκε από τους 1.500 Κρήτες της ηρωικής 5ης 
Μεραρχίας, τον Αύγουστο του 1941. Τους πρώτους μήνες, οι έγκλειστοι του 
στρατοπέδου ήταν αποκλειστικά Κρήτες μαχητές και μερικούς μήνες αργότερα 
προστέθηκαν κομμουνιστές, εξόριστοι από την Ακροναυπλία, πατριώτες ως ύποπτοι 
συνεργασίας με το ΕΑΜ, όμηροι, γυναίκες και παιδιά κάτω των 12 ετών. 
«Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια του "Ελληνικού Εθνικού Γραφείου 
Εγκλημάτων Πολέμου", κατά το 1942 εκτελέστηκαν άνευ δίκης μέσα στο 
στρατόπεδο πάνω από 250 κρατούμενοι. Οι εκτελεσμένοι απ’ αυτό το 
στρατόπεδο υπολογίζονται συνολικά σε 800 περίπου… Ο Ερυθρός Σταυρός 
ανεβάζει σε 1.210 τους κρατουμένους που εκτέλεσαν οι ναζί». 
Από το στρατόπεδο θανάτου της Λάρισας στις 6/6/1943 ξεκίνησαν για το 
Κούρνοβο και την Αθανασία «οι Άγιοι 106». 
Από τους 1.500 Κρήτες που μαρτύρησαν στο στρατόπεδο θανάτου της Λάρισας 
μόνο 500 επέζησαν και απελευθερώθηκαν, επειδή δεν ήταν Εβραίοι ή κομμουνιστές 
αλλά Κρήτες αιχμάλωτοι πολέμου, βενιζελικοί κατά παράδοση. 
Ερώτηση 
Θα σας παρακαλούσα να γίνει ενδελεχής διερεύνηση για την ορθότητα των 
αναφερομένων και για πιθανή συνέργεια των δοσιλόγων 
συμπεριλαμβανομένου και του Καβράκου σε Εγκλήματα πολέμου, καθώς 
επίσης αν τα κίνητρα των δοσιλόγων που επεδίωκαν την εξόντωσης των 
μαχητών της 5ης Μεραρχίας ήταν ιδεολογικοπολιτικά με σαφή 
προσανατολισμό, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις δημοκρατικές καταβολές των 
Κρητών. 
 



➢ Οι Κρήτες, στο πρόσφατο παρελθόν είχαν εξεγερθεί προασπιζόμενοι τη 
Δημοκρατία όχι μόνο στο βενιζελικό κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935. Ενώ ο ναζισμός 
και ο φασισμός κυριαρχούσαν στην Ευρώπη και αναμενόταν παγκόσμια σύρραξη, 
οι Κρήτες ξεσηκώθηκαν κατά της Μεταξικής δικτατορίας με το Κίνημα των Χανίων 
της 29 Ιουλίου 1938, ζητώντας «άμεσον απομάκρυνσιν της τυραννικής 
Κυβερνήσεως Μεταξά, την αποκατάστασιν του κράτους του νόμου και των λαϊκών 
ελευθεριών και τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως Εθνικής Σωτηρίας εκ των αρίστων 
Ελλήνων, αδιακρίτως πολιτικών παρατάξεων, προς αντιμετώπισιν των αμεσοτάτων 
εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων, τους οποίους διατρέχει η χώρα μας και διά 
την δημιουργίαν μιας νέας Ελλάδος, πράγματι ηνωμένης ψυχικώς και ικανής να 
αντιμετωπίση με σθένος και φρόνησιν τας δυσκόλους στιγμάς, που διέρχεται η 
ανθρωπότης». Στις 22 Αυγούστου 1938, το Έκτακτο Στρατοδικείο Χανίων που 
έστησε ο Τσολάκογλου, καταδίκασε σε θάνατο τους: Αριστομένη Μητσοτάκη, 
Ιωάννη Μουντάκη, Μανούσο Βουλουδάκη και Εμμανουήλ Μπακλατζή.  

➢ Η 5η Μεραρχία, η Μεραρχία των Κρητών είχε ανδραγαθήσει στο αλβανικό 
Μέτωπο τη στιγμή που οι δοσίλογοι που σύμφωνα με τους ναζί αφέντες τους ήταν 
«τα πρόσωπα του ηττημένου λαού που δεν είχαν ούτε χαρακτήρα ούτε τιμή και 
βοήθησαν στο έργο της ολοκληρωτικής υποδούλωσης των συμπατριωτών τους 
κατά τρόπο πολύ σκληρότερο και ανοικτίρμονα από εκείνον που θα μεταχειριστεί 
ένα οποιοδήποτε ξένο κτήνος». 

 

Απόφοιτοι της ΣΜΥ ισχυρίζονται ότι διανέμετο στους σπουδαστές της σχολής, 

εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που και περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια τα «βασανιστήρια 

και το θάνατο του Καβράκου», δηλαδή ότι οι κομμουνιστές της ΟΠΛΑ τον βασάνισαν, 

του αφαίρεσαν τα ρούχα, το ρολόι, το δακτυλίδι, το σταυρό και τα χρυσά δόντια και 

στη συνέχεια έδεσαν το κάθε πόδι του σε δύο οχήματα που κινούμενα αργά σε 

αντίθετη κατεύθυνση διαχώρισαν το σώμα του σε δύο κομμάτια. 

 
Μέλος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αναφέρει απευθυνόμενος στην ΕΑΑΣ - 
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ:  
«Εμείς θεωρούμε εθνομάρτυρα τον Χρήστο Καβράκο, ο οποίος ηύρε φρικτό 
θάνατο από τα χέρια των κομμουνιστών στασιαστών κατά του Κράτους τον 
Δεκέμβριο 1944 και θεωρούμε άδικες όλες τις εναντίον του κατηγορίες, τις 
οποίες εκτοξεύουν οι σύγχρονοι θιασώτες της ιδεολογίας των δολοφόνων 
του…. Οι διώκτες της μνήμης του, οι οποίοι θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχείς αν οι 
στασιαστές νικούσαν στα Δεκεμβριανά τον αδικούν, αλλά η Ιστορία δεν αλλάζει 
και ο Καβράκος, κατακρεουργημένος από τους εκτελεστές της ΟΠΛΑ, οργάνου 
τότε του ΚΚΕ είναι ένας γνήσιος εθνομάρτυρας, ελάχιστη αναγνώριση της 
θυσίας του οποίου αποτελεί η ονομασία του στρατοπέδου των Τρικάλων ως 
΄΄Στρατόπεδο Χ. Καβράκου''…» 
 
Με την 14.12.18/30 επιστολή της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς τους ανώτατους 
θεσμικούς πολιτειακούς παράγοντες, πλήρως τεκμηριωμένα ανέφερα στο βιογραφικό 
του Καβράκου: 
«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». 
Ο Καβράκος που είχε καταγγελθεί ως δοσίλογος από το ΕΑΜ, μέλος της 
Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και από τον OSS, παρέμενε ασύλληπτος μέχρι το 
Δεκέμβριο του 1944. 
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.  

http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2019/02/%CE%A3%CF%85%CE%BD.-4-%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-%CE%9D%CE%BF.30-14.12.18.pdf


Ο Καβράκος σχεδόν 5 μήνες μετά το «θάνατό» του, θεωρείται επισήμως νεκρός με 
βάση την πιστοποίηση του ιατροδικαστή Δημητρίου Καψάσκη. Είχε προηγηθεί η 
ενημέρωση της ψευδοκυβέρνησης των δοσιλόγων από τον Hermann Neubacher 
(επικεφαλή του Υπουργείου Εξωτερικών της Βιέννης για τη Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και 

Ελλάδα) για την επικείμενη άφιξη των αμερικανικών στρατευμάτων και ότι «δεν 
μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο για αυτούς». 
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.  
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). 
 
Ερώτηση 
Θα σας παρακαλούσα: 
➢ να γίνει ενδελεχής διερεύνηση για την ύπαρξη του αναφερομένου 

διχαστικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου και αν όντως υπήρχε, να 
διερευνηθούν οι πιθανές επιπτώσεις στο στράτευμα και στους σπουδαστές 
της ίδιας της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. 

➢ να γίνει ενδελεχής διερεύνηση για την ορθότητα των αναφερομένων στις 
υπ’ αριθμ. 30.1.18/2  16.10.18/26  14.12.18/30 επιστολές προς τους 
ανώτατους θεσμικούς πολιτειακούς παράγοντες. 

 

Στο όνομα της Αλήθειας και της Δημοκρατίας, αφού διαπιστωθεί η ορθότητα 
των αναφερομένων, οι πολίτες και το στράτευμα οφείλουν να ενημερωθούν ότι 
όσα γράφτηκαν για τον υποτιθέμενο βασανισμό και τον υποτιθέμενο θάνατο 
του Καβράκου, είναι αποκύημα της νοσηρής φαντασίας αυτών που κρεμούν 
κεφάλια στους φανοστάτες. 
 
 

Στο όνομα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της καταπολέμησης της λήθης και 

της αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας 

σύμφωνα με την από 7.2.19/Φ.911.24/1/487899-Σ.1134 Επιστολή του Γ.Ε.Σ. προς 

το Σύλλογό μας, προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες 

για τη μετονομασία του στρατοπέδου και να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια 

και πρόκληση που υφίσταται επί σειρά ετών.   

 

Με εκτίμηση 

 

Το Δ.Σ. 
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