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ο πληθυσµός του Νευροκοπίου και της περιοχής της ∆ράµας 
 

ΠΗΓΗ 
Το Ζίρνοβο (=Κάτω Νευροκόπι) στα 1885 κατοικούνταν από 300 οικογένειες από τις 

οποίες τα ¾ ήταν χριστιανικές σλαβόφωνες και κατά ¼ µουσουλµανικές. Στις χριστιανικές 
οικογένειες πρέπει να αναφερθεί ότι περιλαµβάνονταν Έλληνες και σλαβόφωνοι Έλληνες και 
σχισµατικοί σλαβόφωνοι. Είχε µια εκκλησία, ένα τέµενος και ένα σχολείο.  

Βασίλειος Πασχαλίδης, Η ∆ράµα 7000 χρόνια, ∆ράµα 1997, σελ. 155 
 

1. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο που χρησιµοποιεί η πηγή για να διακρίνει τους 
πληθυσµούς του χωριού; Ποιο κριτήριο διακρίνει σήµερα τους πληθυσµούς ενός τόπου; 

2. Αν κατεβαίνατε εκείνη την εποχή στο παζάρι του χωριού, ποιες γλώσσες θα ακούγατε να 
µιλιούνται; 

3. Σε ποια χριστιανική εκκλησία του χωριού αναφέρεται το κείµενο; 
4. Ποιος άλλος λατρευτικός τόπος υπήρχε; Το θεωρείτε λογικό και γιατί; 
5. Σήµερα γνωρίζετε αν το τέµενος υπάρχει ή έχει καταστραφεί; Σε ποια θέση του χωριού 

βρισκόταν; 
 
Σύνδεση µε το βιβλίο της Γ΄ γυµνασίου (Ευ. Λούβη – ∆. Χρ. Ξιφαράς, Νεότερη και 

Σύγχρονη Ιστορία, ΟΕ∆Β, σελ. 85): 
Οι βαλκανικοί πόλεµοι (1912-1913) 

Τα αίτια. Λίγο καιρό µετά την επικράτηση των Νεότουρκων (βλέπε ενότητα 22) έγινε 
φανερό ότι κύριος στόχος τους ήταν ο πλήρης εκτουρκισµός του οθωµανικού κράτους, πράγµα 
που σήµαινε διώξεις σε βάρος των αλλοεθνών πληθυσµών της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η 
πολιτική αυτή αναζωπύρωνε τα εθνικά αισθήµατα των γειτονικών βαλκανικών λαών (Έλληνες, 
Βούλγαροι, Σέρβοι) που επεδίωκαν όχι µόνο την προστασία των οµοεθνών τους που διέµεναν 
στο οθωµανικό κράτος αλλά και την ενσωµάτωση των οθωµανικών εδαφών στα οποία αυτοί 
κατοικούσαν. 

 
ΠΗΓΗ 

Τα περισσότερα χωριά που κάηκαν από τον ελληνικό στρατό είχαν προηγουµένως 
εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, που ακολούθησαν τα βουλγαρικά στρατεύµατα στην 
υποχώρηση τους. …σε ηµερολογιακή σηµείωση ενός απλού φαντάρου για το χωριό Γκιουρετζίκ 
(σηµ. Γρανίτης) της ∆ράµας διαβάζουµε ότι την προηγούµενη µέρα είχε περάσει από κει «το 
κύριον σώµα του στρατού, και είχε κάµει κυριολεκτικώς όργια. ∆ιήρπασαν τας οικίας και πολλάς 
παρθένους ητίµασαν». 

Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεµος και Εθνοκάθαρση 1912-1922,Βιβλιόραµα, ΑΘΗΝΑ 2007, 
σελ.54 

 
Στο ∆οξάτο της ∆ράµας, η εξολόθρευση του ελληνικού πληθυσµού [από τον βουλγαρικό 

στρατό] παίρνει µαζικές διαστάσεις στις 30 Ιουνίου, µε ισοπέδωση του µεγαλύτερου µέρους της 
κωµόπολης κι εκτεταµένη συµµετοχή των µουσουλµανικών πληθυσµών τής γύρω περιοχής στη 
σφαγή 500 περίπου Ελλήνων.  

Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεµος και Εθνοκάθαρση 1912-1922,Βιβλιόραµα, ΑΘΗΝΑ 2007, 
σελ.48 

 
1. Ποιες εθνότητες αποτελούσαν τους ντόπιους πληθυσµούς του σηµερινού νοµού ∆ράµας; 
2. Τι πιστεύετε ότι επιδιώκουν να πετύχουν τόσο ο ελληνικός όσο και ο βουλγαρικός 

στρατός µε τις αγριότητες που διαπράττουν σε βάρος των αλλοεθνών ντόπιων πληθυσµών; 
3. Εσείς γνωρίζετε από πού κατάγεται η οικογένειά σας και πότε εγκαταστάθηκε στην 

περιοχή; Με βάση τις προηγούµενες διαπιστώσεις, κατά τη γνώµη σας, γιατί ένα µεγάλο µέρος 
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των προσφύγων της Μ. Ασίας οδηγήθηκε να εγκατασταθεί στο Νευροκόπι και την ευρύτερη 
περιοχή; 

4. Υπάρχουν σήµερα κάτοικοι στο λεκανοπέδιο του Νευροκοπίου που κατάγονται από 
διαφορετικές εθνότητες και ποιες; Ποιοι λόγοι τους οδήγησαν εδώ; Να τους συγκρίνετε µε αιτίες 
που γνωρίζετε ότι οδήγησαν στην ίδια περιοχή ελληνικούς πληθυσµούς της Μ. Ασίας µετά το 
1922. 

 
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Κατά τη δοκιµή του σχεδίου οι µαθητές έδειξαν µε τις παρατηρήσεις τους να 
αντιλαµβάνονται τη σκοπιµότητα των βαλκανικών συγκρούσεων καθώς και τη διαφορά που 
υπήρχε στα κριτήρια διαίρεσης του πληθυσµού. Οι περισσότεροι, ωστόσο, έδειξαν αµηχανία και 
δυσπιστία για το γεγονός ότι η γλώσσα δεν ταυτιζόταν µε την εθνική συνείδηση. («Μα πώς είναι 
δυνατόν να είναι Έλληνας ένας σλαβόφωνος;») Επίσης χρειάστηκαν διευκρινίσεις σχετικές µε 
τη βουλγαρική εξαρχία, µια που οι σχετικές πληροφορίες δεν περιλαµβάνονται στη διδακτέα 
ύλη. Εκείνο που τους κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν η καταγωγή τους, την οποία πολλοί 
αναζήτησαν µε αφορµή το µάθηµα. Από την αποτίµηση που έγινε διαπίστωσαν ότι µόνο τρεις ή 
τέσσερις µαθητές είχαν ντόπια καταγωγή, τουλάχιστον από τη µια πλευρά της οικογένειας. Οι 
υπόλοιποι κατάγονταν από πρόσφυγες εγκατεστηµένους στην περιοχή µετά το 1922 ή από 
γονείς µετανάστες της δεκαετίας του 1990 και µετά. 

 
για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 


