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Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

Το Δοξάτο της Δράμας, η Ιερή αυτή Πόλη της Μακεδονικής Γης, τα εδάφη της 

οποίας είναι ακόμη νωτισμένα από το αίμα των σφαγιασθέντων από τους ξένους 

εισβολείς συμπολιτών μας, απαιτεί και διεκδικεί δικαίως την ιστορική αποκατάσταση,  

η οποία, δυστυχώς, έως και σήμερα δεν έχει επέλθει. Απαιτεί και αξιώνει να αρθρωθεί 

μία δημόσια συγγνώμη από όλους όσοι επιβουλεύτηκαν τα χώματά του και 

κατασφαγίασαν τους κατοίκους του. Απαιτεί και επιδιώκει να του επιστραφούν όλοι οι 

κλεμμένοι ιστορικοί θησαυροί και εκκλησιαστικά κειμήλια που οι ξένοι κατακτητές 

αφαίρεσαν και εξακολουθούν να κατέχουν χωρίς νόμιμο δικαίωμα. Απαιτεί και αξιώνει 

την δικαίωση.  

Οι ανωτέρω νόμιμες και δεδικαιολογημένες απαιτήσεις των κατοίκων του 

Δοξάτου, ως αυτές καταγράφονται στο συνημμένο ψήφισμα, το περιεχόμενο του 

οποίου με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, παρά τις υποσχέσεις της επίσημης Πολιτείας 

και των συναρμόδιων φορέων, δυστυχώς, δεν έχουν έως σήμερα ικανοποιηθεί. Το 

όλο δε αυτό ζήτημα επαναφέρω κ.κ. Υπουργοί επ’ αφορμή των ετήσιων τελετών 

μνήμης που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, καθώς η Χώρα μας οφείλει να σέβεται 
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και να τιμά την ιστορική μνήμη, να αποδίδει τις δέουσες τιμές στους νεκρούς της αλλά 

και να διεκδικεί αυτά που δικαιούται. 

Εν όψει των ανωτέρω και με αφορμή το συνημμένο έγγραφο και λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ.  2041/31-10-2014 αναφορά μου και την απάντηση που 

έλαβα, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

1. Έχει ζητηθεί επισήμως από την Ελληνική Πολιτεία η δημόσια έκφραση συγγνώμης 

από τους ξένους εισβολείς αναφορικά με τα ολοκαυτώματα και τις λεηλασίες που 

αυτοί προκάλεσαν στο Ηρωικό Δοξάτο; Θα προβούν τα Υπουργεία σας στις 

απαιτούμενες ενέργειες ούτως ώστε να χαρακτηριστεί η εξόντωση των κατοίκων 

του Δοξάτου ως γενοκτονία – έγκλημα κατά της ανθρωπότητος;  

2. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προβεί για την ανάκτηση των κλεμμένων 

θησαυρών και εκκλησιαστικών κειμηλίων, όπως λ.χ. αυτών της Ιεράς Μονής 

Εικοσιφοινίσσης; Πότε αναμένεται να επαναπατριστούν;  

3. Αναφορικά με την δημιουργία Κέντρου Μνήμης της νεότερης ιστορίας της πόλης 

του Δοξάτου, τι προτίθενται να πράξουν τα Υπουργεία σας για την υλοποίηση 

αυτής της δέσμευσης;   

Με εκτίμηση 

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας 

 

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ 


