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Εκδήλωση μνήμης -  Πρόσκληση

Υπέρ των σφαγιασθέντων Μεγαλοκαμπιτών
από τα βουλγαρικά  στρατεύματα κατοχής κατά την 

Επανάσταση της 29ης Σεπτεμβρίου 1941.
Σας καλούμε  να παραστείτε  στις εκδηλώσεις της 70ης 

Επετείου που θα γίνουν την Κυριακή   2 Οκτωβρίου 2011.
 

   Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος
         Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου

Λύσσελης Άγγελος                               Μουρατίδης Θεόφιλος



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  

2ης Οκτωβρίου  2011

- Ημέρα Κυριακή -

07.30π.μ.:- Όρθρος – Θεία Λειτουργία.

10:30π.μ. :-   - Έναρξη επιμνημόσυνης δέησης.

        - Ομιλία για το Ιστορικό της επετείου 

         - Προσκλητήριο Σφαγιασθέντων.

         - Κατάθεση στεφάνων.

         - Σιγή ενός λεπτού.

         - Εθνικός Ύμνος



Σύντομο Ιστορικό της Επετείου

την  ιστορία  των  Εθνών  υπάρχουν  σταθμοί  των  οποίων  η  
ακτινοβολία είναι κοσμογονικής σημασίας και επίδρασης. Ένας  
τέτοιος  σταθμός,  ο  σημαντικότερος  για  την  περιοχή  μας,  την  

περιοχή της Δράμας, είναι και η 29η Σεπτεμβρίου 1941 που αποτελεί  
και θα αποτελεί μέγα Ελληνικό και ιστορικό ορόσημο και θα θυμίζει για  
πάντα τη σφαγή και τον αφανισμό χιλιάδων Δραμινών – μεταξύ των  
οποίων – και 35 νεαρών παλικαριών του χωριού μας  κατά την ηρωική  
εξέγερση ενάντια των Βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής.

Σ
Ολόκληρη  η  περιοχή  της  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης  
παραδόθηκε  στη  μανία  των  κατακτητών  και  ένα  χωριό,  αυτό  του  
Μεγαλοκάμπου,  βρέθηκε  και  αυτό  αντιμέτωπο  με  τα  Βουλγαρικά  
πολυβόλα και σφαγιάσθηκε.
Ο πόθος των κατοίκων για την Ελευθερία οδήγησε τις καρδιές και τις  
πράξεις τους στη θυσία, γιατί πίστευαν πως κανένα αγαθό δεν μπορεί  
να πάρει τη θέση της χαμένης Λευτεριάς.
Το  πνεύμα  της  αναμέτρησης  με  το  θάνατο  και  το  φορέα  της  τον  
κατακτητή, θεωρήθηκε το πρώτο χρέος των εραστών της Ελευθερίας.  
Αυτό  το μεγαλειώδες  πνεύμα  εμψύχωσε τους  Μεγαλοκαμπίτες  γονείς  
μας και τους οδήγησε στην ηρωική Επανάσταση της 29ης Σεπτεμβρίου  
1941.
Ακολούθησαν σφαγές. Έμειναν ορφανά παιδιά. Οι οικογένειες έχασαν  
τον προστάτη τους, τον πατέρα , τον γιό, τον παππού. Το τίμημα βαρύ  
αλλά και η προσφορά στην πατρίδα μεγάλη.
Σήμερα στην 70η Επέτειο της σφαγής του Μεγαλοκάμπου τιμούμε  τη  
μνήμη των νεκρών συγχωριανών μας, όχι να οξύνουμε τα πάθη και το  
μίσος αλλά για να στείλουμε στους βόρειους γείτονες  μας Βουλγάρους  
μήνυμα ότι επιθυμούμε να ζούμε μαζί τους σαν γείτονες ειρηνικά και  
δημιουργικά και ότι η φιλία, η συναδέλφωση και η συνεργασία είναι το  
μέλλον της ανθρωπότητας, η ευτυχία των λαών. 
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