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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα :Ένταξη Κρεββατά στα Μαρτυρικά Χωριά της επαρχίας Βιάννου
Τον Μάϊο του 2000 με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Βιαννίτικα Νέα», οι
Κρεββατιανοί διαμαρτυρήθηκαν γιατί το χωριό τους ο ‘Κρεββατάς’ δεν αναφέρεται
επίσημα στα μαρτυρικά χωριά της χώρας.
Εικοσιδύο χρόνια μετά το αίτημα των Κρεββατιανών να ενταχθεί στη λίστα των
Μαρτυρικών Χωριών εξακολουθεί να υφίσταται.
¨Ότι αναφερόταν και τότε στο δημοσίευμα σήμερα παραμένει επίκαιρο:
«Ο ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΡΕΒΒΑΤΑ.
Δεν είναι η πρώτη φορά, που γίνεται τέτοιο ατόπημα και η αγνωμοσύνη των ζώντων
συνταράζει και εξεγείρει την αιώνια γαλήνη των αδικουμένων νεκρών.
Έτσι συμβαίνει και σήμερα με τους νεκρούς του χωρίου
ΠΔ99/10.3.2000. “Περί χαρακτηρισμού μαρτυρικών πόλεων
διέγραψε με ασυνήθη μεθοδολογία και πρακτική, από τη χορεία
χώρος του μαρτυρίου τους «Κρεββατάς», δεν αναγράφεται και
μεταξύ των μαρτυρικών χωρίων της Επαρχίας Βιάννου.»

Κρεββατά, που το
και χωριών". τους
των μαρτύρων και ο
ουδαμού αναφέρεται

Στο δημοσίευμα αναφερόταν επίσης ότι «Ο Κρεββατάς, καίτοι μικρό χωριό,
εμφανίζεται στο εθνικό μαρτυρολογίο με 24 θύματα επί 190 ατόμων ήτοι το 1/8 ή το
12,6% των κατοίκων του και το 100% των κατοικιών του. Ο Κρεββατάς υπέστη δεινή
πανωλεθρία, αληθινή και πρωτοφανή καταστροφή, από την οποία δεν μπόρεσε έκτοτε
να συνέλθει ... και μοιραίως ·οδηγείτο στην πλήρη αφάνεια.
Κανένα άλλο χωριό της επαρχίας δεν υπέστη τόση φθορά συγκριτικά με τον πληθυσμό
του.
Και για λόγους τιμής και ιστορικής δικαιοσύνης, έπρεπε να κατέχει την πρώτη θέση
στον πίνακα των μαρτυρικών χωριών της περιοχής μας.
Αντί αυτής της τιμής ετέθη εις την αφάνειαν και εισέπραξε την αγνώμονα μεταχείριση
ειδικών και υπευθύνων.
α) Γιατί ανήκει στο Δημ. Διαμέρισμα Κεφαλοβρυσίου και επομένως συνυπάρχει στο
χώρο του, πράγμα που ουδόλως ενθυμίζει ούτε το όνομα ούτε την προσήκουσα σ’ αυτό
τιμή.

β) Ο Κρεββατάς, με την ίδια λογική, δεν έπρεπε να αναγράφεται ούτε στο επαρχιακό
μνημείο, κάτι που ευτυχώς δεν συμβαίνει και
γ) Ο Κρεββατάς κατά την περίοδο του μαρτυρίου του δεν ανήκε στην κοινότητα
Κεφαλοβρυσίου και εκτός αυτού, χωριστά, αλύπητα και εξοντωτικά εδέχθη τα
χτυπήματα της χιτλερικής βαρβαρότητας και χωριστά το Κεφαλοβρύσι, το οποίο ατυχώς
είχε παρόμοια μεταχείριση.
Έπρεπε για τους λόγους αυτούς και χωριστά να αναφέρεται και να αναγράφεται στο
σχετικό Π.Δ. πράγμα πoυ δεν έγινε και για αυτό προκαλεί τη θλίψη, την οργή και την
έντονη διαμαρτυρία, ζώντων και νεκρών, των κατοίκων του.»
Να σημειωθεί ότι κατά καιρούς έχουν αναγνωριστεί, ως μαρτυρικά και απλά χωριά –
οικισμοί Δήμων. (Προεδρικό Διάταγμα 49/2017 - ΦΕΚ 79/Α/1-6-2017& Προεδρικό
Διάταγμα 29/2019 - ΦΕΚ 54/Α/2-4-2019), αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει το ίδιο
και για τον Κρεββατά

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Θα μεριμνήσετε ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να αναγνωριστεί ο
βαρύς φόρος αίματος που πλήρωσε το χωριό, για λόγους τιμής και ιστορικής
δικαιοσύνης;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

