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ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

 

Προς: 1) Τον Υπουργό Εσωτερικών  

κ. Αργύρη ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ 

2) Τον Υπουργό Εξωτερικών 

κ. Ευάγγελο ΒΕΝΙΖΕΛΟ 

3) Τον Υπουργό Πολιτισμού 

κ. Κωνσταντίνο ΤΑΣΟΥΛΑ 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

Το Δοξάτο της Δράμας είναι μια Ηρωική και συνάμα Μαρτυρική πόλη, η οποία 

έπεσε δύο φορές θύμα της λυσσασμένης οργής και του μένους των τότε εχθρών της 

πατρίδος μας, τόσο το 1913 όσο και το 1941, όταν και στις δυο περιπτώσεις 

λεηλατήθηκε και κατασφαγιάστηκε όλη σχεδόν η πόλη από τους Βουλγάρους και 

Γερμανούς.  Λόγω των δύο αυτών σφαγών, που έμειναν στην ιστορία ως το 

Ολοκαύτωμα του Δοξάτου, η ηρωική αυτή πόλη είχε ονομασθεί, τιμής ένεκεν, Δήμος 

και έτυχε άλλων πολλών τιμητικών διακρίσεων, μεταξύ των οποίων και του Πολεμικού 

Σταυρού Α’ Τάξεως, ο οποίος αποτελεί το ανώτατο μετάλλιο διάκρισης που απονέμει 

η Πολιτεία για πράξεις ανδρείας και του Χρυσού Μεταλλείου της Ακαδημίας Αθηνών.  

Τους αγώνες αυτούς του Λαού μας και την ιστορική του μνήμη οφείλουμε ως 

πολιτικοί και επίσημη Πολιτεία και να την διαφυλάξουμε και να την αναδείξουμε ούτως 

ώστε να αποτελέσει ένα «κτήμα ες αεί» για όλους. Αυτή ακριβώς την αγωνία και 

συνάμα απαίτηση εξέφρασαν οι κάτοικοι της μαρτυρικής πόλης του Δοξάτου, στον 

Υφυπουργό Παιδείας κ. Στύλιο, επιδίδοντάς του σχετικό ψήφισμα δια του οποίου 

απαιτούν, μεταξύ άλλων, όπως επιστραφούν τα κλεμμένα από τους κατακτητές 
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κειμήλια της πόλης και δημιουργηθεί δαπάνη της Πολιτείας ένα Κέντρο Μνήμης του 

Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών Πολέμων, της δεύτερης εισβολής και ομηρίας 

του 1916-1918 και της θυσίας των ηρωικών κατοίκων τον Σεπτέμβριο του 1941. 

Αποτελεί δε ένδειξη σεβασμού στην Ιστορία μας η απαίτηση αυτών αφ’ ενός για 

έμπρακτη εκ μέρους της Πολιτείας αναγνώριση της θυσίας των κατοίκων του 

Δοξάτου και αφ’ ετέρου για δημόσια εκ μέρους των κατακτητών έκφραση 

συγγνώμης για τις λεηλασίες και τα ολοκαυτώματα που αυτοί έσπειραν στον τόπο 

μας.   

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε, όπως ενεργήσετε τα δέοντα για την δίκαιη και 

ιστορικά επιβεβλημένη ικανοποίηση των αιτημάτων του συνημμένου ψηφίσματος, 

αιτήματα που οφείλουν να τύχουν της δέουσας προσοχής από την πλευρά της 

Ελληνικής Πολιτείας, καθώς αποτυπώνουν την άσβεστη ιστορική μνήμη και τις 

αιματηρές θυσίες του πολύπαθου Λαού μας.  

 

Ο Βουλευτής Ν. Δ. Ν. Δράμας 
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