
Δεύτερου  Ολοκαυτώματος
3ης  Κατοχής  Δοξάτου

79η Επέτειος

2 9  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 4 1



18:00 Τρισάγιο στη μνήμη των ηρωικών πεσόντων στο χώρο του 
μνημείου των εκτελεσθέντων κατοίκων του Δοξάτου

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου. 
12:00 
Επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του Μητροπολίτη Δράμας 
κ. κ Παύλου.
Κατάθεση στεφάνων
Προσκλητήριο ηρωικών νεκρών.
Ομιλία από τον συνταξιούχο εκπ/κό Κωνσταντίνο Μιχόπουλο.
Σιγή ενός λεπτού ως ύστατος φόρος τιμής στους ηρωικούς νεκρούς.

Εθνικός Ύμνος

Πέρας τελετής

*Θα τηρηθεί το ισχύων υγειονομικό πρωτόκολλο

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Ο Δήμαρχος Δοξάτου, ο πρόεδρος Κοινότητας Δοξάτου, η 

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου ϗ   όλοι οι τοπικοί φορείς 

σας καλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις Μνήμης 

της 79ης επετείου του  2ου Ολοκαυτώματος των κατοίκων του Δοξάτου, 

της 29ης Σεπτεμβρίου του 1941, κατά τη διάρκεια της  Γ΄ κατοχής των  

Βουλγαρικών στρατευμάτων στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Δήμαρχος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης

Ο πρόεδρος Κοινότητας Δοξάτου Διογένης Μάρκου 

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι. Ν. Αγ.Αθανασίου

ΔΗΚΕΔΗ Δοξάτου



Εικοσιεννιά Σεπτέμβριος 
μεσ’ στο σαράντα ένα
μας κύλησαν οι Βούλγαροι 
και πάλι μέσ’ το αίμα

Μια Κυριακή μεσάνυχτα
ξημέρωνε Δευτέρα
φρικτή σφαγή μας βάλανε 
εκείνη την ημέρα.

Πάντα με ξένη δύναμη του
Χίτλερ ϗ   του Στάλιν
Τα ιερά μας χώματα 
πατήσανε ϗ   πάλι.

Σαν πρόβατα μας πήγανε
μπροστά εις το Σχολείο
και με τα χέρια υψηλά
κοντά εις το σφαγείο.

Τα πολυβόλα στήσανε 
αντίκρυ με μανία
και δώσανε διαταγή 
να βάλουνε ταινία.

Την ώρα κείνη έφθασε μια
Κούρσα’ πο τη Δράμα
κι αλλάζοντας διαταγή 
γλιτώσαμ’ απ’ το δράμα.

Διαλέξανε-διαλέξανε
τρακόσια παλικάρια
και στο μανδρί τα βάλανε 
σα νάτανε κριάρια.

Με σύρματα αγκαθωτά
δεμένα δύο-δύο
μεσάνυχτα τα σέρνανε 
μπροστά εις το σφαγείο.

Όπως τα στάχυα πέφτουνε 
χτυπώντας το δρεπάνι
έτσι κι αυτά επέφτανε 
τραβώντας την σκανδάλη.

Γειτόνισσα –γειτόνισσα 
πού είναι τα παιδιά μας;
-Δεν είδες που τα πήρανε 
από τη αγκαλιά μας;
-Είδα το Χάρο να κρατά

δρεπάνια ματωμένα
και στάλα-στάλα έπεφτε το
αίμα στα καημένα.

Αυτή είναι η δεύτερη 
σφαγή μεσ’ στο Δοξάτο
Τρακόσιες τόσες λεβεντιές 
κοιμούνται εδώ κάτω.

Κι ο Χάρος αναστέναξε
πέταξε τα δρεπάνια
και μια φωνή ακούστηκε
που μέσ’ απ’ τα ουράνια.

Ελλήνων Ελληνόπουλα
Αθάνατα παιδιά μας
εσείς που σκοτωθήκατε για
την Ελευθεριά μας.

Η Θεία δίκη δεν αργεί, 
γρήγορα θα τον δούνε
Βουλγαροκτόνον δεύτερον
θα τον υποδεχτούνε,
10 Φεβρουαρίου 1949

Το μοιρολόι της 29ης Σεπτεμβρίου 1941
Β΄ Σφαγής Δοξάτου

Γιάγκος Χατζηδημητρίου
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