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το όνοµα του Κάτω Νευροκοπίου 
 

ΠΗΓΗ 1  
[…] Η επιγραφή αυτή προέρχεται συνεπώς από τό Νευροκόπι, πράγµα πού ισχύει και για 

τις δύο άλλες (αναθηµατικές επιγραφές)… Από ποιο Νευροκόπι όµως; Στην πρόσφατη έρευνα 
ορισµένοι µελετητές υποστηρίζουν για την πρώτη αναθηµατική επιγραφή (= IGBulg IV 2343) 
ότι προέρχεται από το σηµερινό Κάτω Νευροκόπι του νοµού ∆ράµας, άποψη που δεν ευσταθεί. 
Το ότι ο τόπος προέλευσης και των τριών επιγραφών είναι το παλαιό Νευροκόπι (σηµερινό 
Gotse Delchev) […] προκύπτει καταρχήν από το γεγονός ότι το σηµερινό Κάτω Νευροκόπι 
ονοµαζόταν ως το 1913 Ζίρνοβο οπότε και µετονοµάσθηκε σε Κάτω Νευροκόπι από τους 
Έλληνες του Νευροκοπίου οι όποιοι µετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου υποχρεώθηκαν να 
εγκαταλείψουν τις προγονικές τους εστίες και να εγκατασταθούν σε αυτό. 
[…] 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μητροπολίτης Θεοδώρητος, στη δικαιοδοσία του όποιου 
άνηκαν και οι δύο τόποι, όταν αναφέρεται στο σηµερινό Κάτω Νευροκόπι, χρησιµοποιεί πάντα 
την ονοµασία Ζίρνοβο· 

Π.Μ Νίγδελης, Από το Νευροκόπι στην Αθήνα. Η επιτύµβια επιγραφή IG II/Π1210770 και η 
προέλευσή της 

 
ΠΗΓΗ 2 

Στον καζά Νευροκοπίου παρουσιάστηκε αξιόλογη εκπαιδευτική και πολιτιστική κίνηση. 
Εκτός από την πρωτεύουσά του, το Νευροκόπι (Άνω), υπήρχαν και λίγα ακόµη χωριά, στα 
οποία ένα µέρος των κατοίκων τους έµεινε πιστό στην ορθοδοξία και στα ελληνικά ιδεώδη και 
συντηρούσε ελληνικά σχολεία. Τα χωριά αυτά ήταν: το Ζίρνοβο (Κάτω Νευροκόπι), η 
Στάρτσιστα (Περιθώρι), η Κάτω Βροντού, το Τσερέσοβο (Παγονέρι) και το Καράκιοϊ 
(Κατάφυτο) 
Γ. Αθανασιάδης, «Φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι και Αδελφότητες στους καζάδες ∆ράµας, Ζίχνης και 

Νευροκοπίου (1870-1913)», Η ∆ράµα και η περιοχή της Β΄2, σελ. 598 
 

Με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραπάνω αποσπάσµατα προσπαθήστε να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 
 

1. Με ποια ονοµασία ήταν γνωστό το Νευροκόπι της ∆ράµας µέχρι το 1913;  
2. Σε ποιο Νευροκόπι αναφέρονται οι ιστορικοί όταν µιλούν για την περίοδο µέχρι τους 

βαλκανικούς πολέµους; Πώς λέγεται σήµερα και σε ποια χώρα ανήκει; 
3. Κατά τη γνώµη σας ποιος ήταν ο λόγος που οι Έλληνες µετονόµασαν το χωριό σε Κάτω 

Νευροκόπι; Υπήρξε ποτέ η επίσηµη ονοµασία Άνω Νευροκόπι; 
4. Πιστεύετε ότι είναι σήµερα απαραίτητος ο προσδιορισµός Κάτω στο όνοµα του χωριού ή 

όχι και γιατί; 
5. Γνωρίζετε παλαιότερα ονόµατα άλλων χωριών της περιοχής; 

 
ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Από τους 31 µαθητές της Γ΄ γυµνασίου γνώριζαν πως το Κ. Νευροκόπι είχε κάποτε άλλη 
ονοµασία οι 16 (λιγότεροι ήξεραν και το ακριβές όνοµα). Οι 15 δεν το γνώριζαν καθόλου. 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η διαπίστωση µιας µαθήτριας ότι το παλιό Νευροκόπι αν και 
είχε ελληνικό όνοµα ανήκει σήµερα στη Βουλγαρία ενώ το σηµερινό Νευροκόπι αν και είχε τότε 
βουλγαρικό όνοµα ανήκει στην Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που έθεσε µαθητής 
και συζητήθηκε ήταν γιατί σήµερα δεν αλλάζουν τα τοπωνύµια. Τέλος, η συζήτηση που έγινε 
στην τάξη ξέφευγε διαρκώς από το όνοµα και αναγκαστικά οδηγούνταν στη σύνθεση του 
πληθυσµού της περιοχής. 

για το Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας, Σωτήρης Γκαρµπούνης 


