
Η Ιστορία του Δήμου 

Κ.Νευροκοπίου 



        Ο δήμος Νευροκοπίου ή δήμος Κάτω Νευροκοπίου είναι δήμος του 

νομού Δράμας. Απλώνεται σε μία πολύ μεγάλη έκταση καταλαμβάνοντας 

όλο το βορειοδυτικό τμήμα του νομού. Καταλαμβάνει συνολικά έκταση 
872 τ.χλμ. και είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της 

Ελλάδας. Αποτελείται από 16 τοπικές κοινότητες και μία δημοτική 

κοινότητα και έχει συνολικό πληθυσμό 7.860 κατοίκους (απογρ. 2011). 

Έδρα του είναι το το Κάτω Νευροκόπι. Ο δήμος Κάτω Νευροκοπίου είναι η 
περιοχή της Ελλάδας όπου σημειώνονται συνήθως οι χαμηλότερες 

θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς μήνες. 



1900-1920 

         Tο 1903,συμβίωναν στην περιοχή του λεκανοπεδίου του κ.Νευροκιοπιου οι 
Έλληνες μαζί με Βούλγαρους και Τούρκους. Δυστυχώς όμως,οι Βούλγαροι 
είχαν άλλες βλέψεις .Ήταν εξαρχικοί (θρησκευτική ιδεολογία)και ήθελαν με τη 
βία να μεταπείσουν και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Έλληνες πρόκριτοι 
πάλευαν να κρατήσουν τον ελληνισμό,όχι με όπλα και αγριότητες τα οποία 
ήταν τα μέσα των Βουλγάρων ,αλλά με «μολύβι και χαρτί»μεγάλους και 
ενημέρωση και το σταυρό της Ορθοδοξίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
κάποιοι Έλληνες πρόκριτοι να μπουν στον στόχο των Βουλγάρων και μια  
μέρα το 1903 όρμησαν ένοπλοι στην Εκκλησία, άρπαξαν τους τέσσερις 
Έλληνες οι οποίοι αγωνίζονταν για να κρατήσουν τον ελληνισμό της 
περιοχής και σέρνοντας τους τους οδήγησαν στο σημείο όπου είναι σήμερα 
το μνημείο των Σφαγιασθέντων Προκρίτων και μετά από βασανιστήρια τους 
θανάτωσαν με τρόπο άγριο και απάνθρωπο. Οι τέσσερις αυτοί Έλληνες των 
οποίων την μνήμη τιμούμε κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου ήταν :Νικόλαος 
Γερμανός ,Ιωάννης Γερμανός, Χρηστίδης, Ζαφειρίου. 

Ελένη Χατζηκωνσταντίνου 



1920-1940 

        Στην περιοχή του Δήμου Κ.Νευροκοπίου υπάρχει μια σειρά οχυρωματικών 

έργων υπογείων και επιγείων κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων 

που κατασκευάστηκαν το 1935 με σκοπό την άμυνα της Ελλάδας σε 

περίπτωση εισβολής κατά των επικείμενο Β’Παγκόσμιο Πόλεμο στον οποίο 

και απετέλεσε τελικά τον κύριο προμαχώνα της και αυτή είναι γνωστή ως 

γραμμή Μεταξά. Τόσο το οχυρό όσο και τα πολυβολεία του ελληνικού 

στρατού σε άλλες περιοχές βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό στην άμυνα της 

περιοχής του Κ. Νευροκοπίου κατά τη διάρκεια του Β’Παγκοσμίου Πολέμου. 

Ελένη Χατζηκωνσταντίνου 



Ιστορία Οχυρών 

        Το 1935 και όταν άρχισε να διαφαίνεται έντονα ο κίνδυνος ενός νέου πολέμου 

συστάθηκε επιτροπή στις 2 Αυγούστου προκειμένου να υποβάλλει μελέτη οχυρωματικών 

έργων προκάλυψης σε αμυντικές επιχειρήσεις. Την υλοποίηση του μεγαλόπνοου αυτού 

σχεδίου ανέλαβε η Διοίκηση Φρουρίου Θεσσαλονίκης, που την εποχή εκείνη αποτελούσε 

μεγάλο σχηματισμό. Η επιτροπή είχε ως επικεφαλής τον Συνταγματάρχη του Μηχανικού 

Ιωάννη Στρίμπερ, ονομάστηκε Επιτροπή Μελετών Οχυρώσεων (ΕΜΟ) και ως έργο της είχε 

τον καθορισμό της προτιμητέας μορφής οχυρώσεων στη ζώνη προκαλύψεως, της 

γενικής γραμμής χάραξης των έργων, της απαιτούμενης δαπάνης και της οργάνωση των 

εργασιών. Σε αυτήν συμμετείχαν τοπογράφοι, γεωγράφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, 

με συμμετοχή και άλλων στρατιωτικών μονάδων, όπως Μηχανικού, αλλά και φορέων, 

όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πολλές βιομηχανίες Αθήνας και Πειραιά (εταιρίες 

του Γαβαλά, του Τριανταφυλλίδη κ.λπ.). Στρατιωτικοί και ιδιώτες, ήταν όλοι τους κορυφαίοι, 

την εποχή εκείνη. Τεράστιο ρόλο έπαιξε τo Μετσόβιο Πολυτεχνείο με κορυφαίο στη 

συνεισφορά του τον καθηγητή του οπλισμένου σκυροδέματος Περικλή 

Παρασκευόπουλο.  



        Η Επιτροπή, υπό την πίεση του χρόνου, προχώρησε στην επιλογή των σημείων 

κατασκευής οχυρών και όλων των απαραίτητων άλλων έργων υποδομής και 

υπέβαλε σχετική έκθεση προτάσεων στο Υπουργείο Άμυνας. Μετά από αρκετές 

συσκέψεις αποφασίσθηκε η κατασκευή του έργου, η οποία ξεκινούσε οχυρωτικά 

από την Ανατολική Μακεδονία (όρος Μπέλες) μέχρι την Κομοτηνή καλύπτοντας 

τμηματικά μία ζώνη μήκους περίπου 300 χλμ., χωρίς να περιλαμβάνονται σ΄ αυτήν οι 

επεκτάσεις αντιαρματικών ζωνών και άλλων συμπληρωματικών οχυρώσεων που 

έφθαναν μέχρι τον ποταμό Έβρο. Κύριος σκοπός της κατασκευής της 

οχυρωματικής αυτής γραμμής δεν ήταν απλά η συνεχής παθητική άμυνα, αλλά η 

απόκρουση μιας αιφνίδιας εχθρικής προσβολής με παράλληλη εξασφάλιση 

προκάλυψης τμημάτων στρατού εκστρατείας. Η Επιτροπή Μελετών Οχυρώσεων 

μελέτησε τελικά την κατασκευή μόνο για τις ανάγκες προκάλυψης οι οποίες και ήταν: 

 



      1. Η άμεση απόκρουση οποιασδήποτε αιφνίδιας εχθρικής εισβολής. 

2. Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ταχύα και απρόσκοπτη 

επιστράτευση των παραμεθορίων πληθυσμών. 

3. Η εξασφάλιση ταχείας συγκέντρωσης στρατού εκστρατείας στη 

παραμεθόριο περιοχή. 

4. Η εξασφάλιση εκ μέρους των στρατευμάτων προκάλυψης μιας 

καθορισμένης γραμμής υπέρ του στρατού εκστρατείας. 

 



          Η επιτροπή κατέληξε στην κατασκευή περίκλειστων αμυντικών συγκροτημάτων και άλλων 
έργων που θα τα πλαισίωναν. Ακολουθήθηκε το μοντέλο οχύρωσης της γαλλικής 
γραμμής «Μαζινώ», καθώς ο γαλλικός στρατός του Μεσοπολέμου θεωρείτο ο πιο 
σύγχρονος της εποχής. Τη γαλλική αμυντική γραμμή επισκέφτηκαν επιτροπές Ελλήνων 
αξιωματικών, οι οποίοι υιοθέτησαν κάποια στοιχεία. Τα περισσότερα στοιχεία των ελληνικών 
αμυντικών έργων ήταν μοναδικά. Το έργο φαίνεται πως σχεδιάστηκε με προσωρινό 
αμυντικό και μόνο χαρακτήρα, προσφέροντας πολύτιμο χρόνο προπαρασκευής στις 
κύριες δυνάμεις εκστρατείας που θα αντιμετώπιζαν στη συνέχεια αποτελεσματικότερα 
τον εχθρό. Το 1936 τερματίστηκαν οι εργασίες της Επιτροπής ενώ δόθηκε εντολή για άμεση 
εκκίνηση των εργασιών κατασκευής για τα οχυρά Ρούπελ, Καρατάς, Μαλιάγκα, Περιθώρι, 
Λίσσε και Πυραμιδοειδές. Οι εργασίες άρχισαν στην Κερκίνη το 1936. Μέσα στην ίδια χρονιά 
την αρχηγία του ΓΕΣ ανέλαβε ο Αντιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, ο οποίος έκανε 
σημαντικές προσθήκες και τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό. Το Μάιο του 1937 η ΚΕΟ 
εργαζόταν στην παραμεθόριο βορείως της Δράμας και στη μελέτη 
αντιαρματικής τοποθεσίας μεταξύ των Οχυρών Περιθώρι και Λίσσε. Τα έργα εκτελέστηκαν 
με τη διαδικασία της εργολαβίας από το 1936 έως το 1938. Για την επίβλεψή τους 
διετέθη ένας αξιωματικός Μηχανικού, ένας απόστρατος αξιωματικός ή πολιτικός μηχανικός 
και επιστάτες διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και οπλίτες με αξιωματικό για τη διασφάλιση 
της ασφάλειας.  
 



1940-1960 

 Με τα οχυρά ασχολήθηκαν πρώτοι οι Γερμανοί κατακτητές, οι οποίοι επί δύο χρόνια 
μελέτησαν τα έργα με ειδικά στρατιωτικά και τεχνικά κλιμάκια. Από αναφορές τους 
γνωρίζουμε ότι αξιοποίησαν την υποδειγματική στρατηγική και κατασκευαστική αρτιότητά 
τους. 

 Κατά τη διάρκεια της κατοχής οι Βούλγαροι προσπάθησαν να απενεργοποιήσουν τη 
Γραμμή Μεταξά ανατινάζοντας πολλά επιφανειακά έργα. Επίσης, επιχείρησαν να 
εκμεταλλευτούν τον πλούσιο σε χάλυβα οπλισμό του σκυροδέματος. Όμως, σύντομα 
διαπίστωσαν ότι το κόστος των εκρηκτικών ήταν πολλαπλάσιο του κέρδους από τον 
χάλυβα. Το γεγονός αυτό επαληθεύει τη διαπίστωση ότι η ποιότητα και η ποσότητα των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή αυτών των έργων ήταν εξαιρετική και 
υποδειγματική για εκείνη την εποχή. 

  

 Μετά την απελευθέρωση και τη λήξη του εμφυλίου πολέμου πολλά από τα έργα της 
Γραμμής Μεταξά παρέμειναν οχυρωματικές εγκαταστάσεις περιφρούρησης των βορείων 
συνόρων της χώρας. 



1960-1980 

        Η κατοίκηση στην περιοχή του χωριού απλώνεται πίσω στην 

προϊστορία. Το 1967 πολλά ευρήματα από διαφορετικές εποχές 

βρέθηκαν κοντά στο χωριό,  με μερικά από τα ευρήματα αυτά 

να χρονολογούνται στην εποχή του Χαλκού, όπως επίσης και 

αρχαία νομίσματα από την εποχή του Φίλιππου Β’, έχουν 

ανασκαφεί από υπηρεσίες. 

 



        Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 ο Ελληνικός Στρατός σε 

συνεργασία με το ΝΑΤΟ, αναμόρφωσε τα έργα της Γραμμής Μεταξά, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μορφές πολέμου, με επεμβάσεις και 

προσαρμογές για τη χρήση σύγχρονων όπλων. Τα υπόγεια έργα θα 

αποτελούσαν και ασφαλείς χώρους επιχειρήσεων σε περίπτωση διεξαγωγής 

πυρηνικού ή χημικού πολέμου. Η ύπαρξη τους στα σύνορα του Δυτικού και 

Ανατολικού Κόσμου συνέβαλε στην θωράκιση της χώρας στον τότε 

επικείμενο κίνδυνο από βορρά, στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. 

 



 Ο πληθυσμός μειώθηκε δραστικά λόγω της μετανάστευσης στα αστικά 

κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού κυρίως στη Γερμανία. 

 Επίσης η ανάπτυξη της τεχνολογίας αντικατέστησε τα ζώα και έφερε 

καινούρια μηχανήματα τα οποία  βοήθησαν και αύξησαν την αγροτική 

παραγωγή. 

 

 

Αναστασία Σταμάτη 



1980-2000 (Το Νευροκόπι σήμερα) 
 Όλη η Επαρχία χαρακτηρίζεται από το εξαίσιο φυσικό της περιβάλλον, με ελάχιστη μέχρι σήμερα 

ανθρώπινη επέμβαση, πλην των δύο τεχνητών λιμνών στις οποίες μάλιστα έχουν δημιουργηθεί 
ενδιαφέροντες υδροβιότοποι(Λευκογείων 1984 ,Ποταμών 1998). Αυτή η φύση λοιπόν, περιμένει τον 
επισκέπτη για να τον ανταμείψει, δημιουργώντας του ξεχασμένα πια, για το σύγχρονο άνθρωπο των 
μεγαλουπόλεων και των αστικών κέντρων, συναισθήματα. 

 Η μικρή απόσταση από την Δράμα, αφού χρειάζεται μόνον μισή ώρα για το Νευροκόπι και άλλη μια 
ώρα για την μακρύτερη διαδρομή ( δάσος σημύδας στη Μικρομηλιά ), βοηθά έτσι ώστε η περιοχή να 
προσφέρει εύκολα στον επισκέπτη, εκείνο το είδος τουρισμού που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα 
πλαίσια των θερινών διακοπών. Έτσι, αυτός που αποζητά τον περιηγητικό, φυσιολατρικό, χειμερινό 
και ορεινό τουρισμό είναι σίγουρο ότι θα ικανοποιηθεί πλήρως. 

 Δρόμος για το Κ. Νευροκόπι υπάρχει και από την πόλη των Σερρών, απ' όπου μετά από διαδρομή 
μιας ώρας σ' ένα ορεινό και δασώδες περιβάλλον ( άσφαλτος 60χιλ.), ο επισκέπτης φτάνει στο Κ. 
Νευροκόπι. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα σημεία 
ενδιαφέροντος. Το εκτεταμένο δίκτυο δασικών μονοπατιών καθώς και το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε6 
που διασχίζει κατά μήκος την Επαρχία, εξασφαλίζουν την απόλαυση του περιπατητή - περιηγητή και 
την άμεση επαφή του με μια φύση σε όλο της το μεγαλείο. 

 Από το 2000 λειτουργεί στη δίοδο Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μόλις 10 λεπτά από το Κ. 
Νευροκόπι, τελωνείο. 

Μιχαέλα-Ευτυχία Τσιτλακίδου 



        Το φθινόπωρο του 2001 άρχισε η συστηματική ανασκαφική ερευνά στην 

περιοχή των πόταμων Δράμας από τη ΙΗ’ εφορεία προϊστορικών και 

κλασικών αρχαιοτήτων με υπεύθυνη την Κατερίνα Περιστέρη. Οι πρώτες 

έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε δυο ταφικούς τύμβους στην αρχαία 

νεκρόπολη των Ποταμών. Ο ένας τύμβος βρέθηκε συλημένος. Στο δεύτερο 

αποκαλύφθηκαν δυο τάφοι – άνδρα και γυναίκας – ρωμαϊκών χρονών 

(τέλος 1ου αι μ.Χ.) με όλα τα κτερίσματα τους (αγγεία – κοσμήματα και 

ποικιλία προσφορών). Επίσης στο χωριό Δασωτό υπάρχουν και άλλοι 

αρχαίοι τάφοι.   

 



Προσωπικότητες του Δήμου 

 Από το Βαθύτοπο, ήταν ο λόγιος και μοναχός Ιωάννης Συμεωνίδης (1785-1850). 
Επίσης, από την περιοχή του Δήμου Νευροκοπίου κατάγονταν πολλοί επιφανείς 
αγιογράφοι του 19ου αιώνα, όπως ο Στέργιος Γεωργιάδης και ο Γεώργιος 

Ζυρνοβίτης (από το Κάτω Νευροκόπι) και ο Δημητρίου (από το Κατάφυτο), οι 
οποίοι αγιογράφησαν τις εκκλησίες της περιοχής: στην κώμη του Κάτω 
Νευροκοπίου και στα χωριά Δασωτό, Κάτω Βροντού, Περιθώριο, Λευκόγεια, 
Παγονέρι, Βώλακα, Ακρινό, Λιβαδάκι, Οχυρό, Εξοχή, Βαθύτοποκαι Γρανίτη, την 
περίοδο 1812-1890. 

 Οι κάτοικοι της περιοχής του δήμου Κάτω Νευροκοπίου συμμετείχαν στους 
αγώνες για τη Μακεδονία κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. 
Σπουδαιότεροι Μακεδονομάχοι ήταν ο Ιωάννης Αβριώνης από το Περιθώρι, ο 
Δημήτριος Πέντσας από το Παγονέρι και ο Άρμεν Κούπτσιος από το Βώλακα. 

Μιχαέλα-Ευτυχία Τσιτλακίδου 

 



Τα Βυζαντινά και Ιστορικά Μνημεία 

 του Δήμου 

Ιδιαίτερα σημαντικός για το Δήμο είναι το χωριό του Περιθωρίου .Αυτή η 

κοινότητα είναι πλούσια τόσο σε Βυζαντινά όσο και ιστορικά  μνημεία. 

Ειδικότερα: 

Η Εκκλησία ‘’Ζωοδόχος Πηγή’’, που ανηγέρθη το 1876 με δαπάνες της Ελληνικής κοινότητας. 
Τότε στη Στάρτσιστα (Περιθώρι)υπήρχαν 25 Ορθόδοξες οικογένειες και 300 σχισματικές, 
μετά τη γέννηση της Εξαρχίας και την κήρηξή της σαν σχισματική. Είναι εκκλησία λίθινη, 
τρίκλιτος, βασιλική με σαμαρωτή στέγη. 

 Ο Άγιος Νικόλαος είναι μεγάλη λίθινη, βασιλική, τρίκλιτος, με σαμαρωτή στέγη. Αριστερά 

βρίσκεται η χρονολογία 1835 με ένθετα τούβλα. 

 

 



 Το ύψωμα Αγίου Κωνσταντίνου, όπου βρίσκεται το οχυρό Περιθώρι, βόρεια του χωριού Περιθωρίου. Σε 
απόσταση περίπου τριακοσίων μέτρων. Οι μάχες που έγιναν εκεί κατά τον Ελληνογερμανικό πόλεμο 
διήρκησαν από τις έξι Απριλίου μέχρι τις δέκα Απριλίου του 1941. Οι απώλιες του οχυρού ήταν έξι νεκροί 
και είκοσι-τρεις τραυματίες. Το οχυρό Περιθώρι, όμως παρέμεινε ακλόνητο εφ’ όσον μέσα σε αυτό υπήρχε 
η ζώσα ελληνική ψυχή. Γενναίοι υπερασπιστές του Οχυρού δεν υπέκυψαν στις επιτιθέμενες 
σιδηρόφρακτες, γερμανικές μεραρχίες, παρά τις συνεχείς και λυσσαλέες επιθέσεις την ημέρα και τη νύχτα 
, από όλες τις κατευθύνσεις, δεδομένου ότι το οχυρό ήταν περικυκλωμένο και βομβαρδιζόταν συνεχώς 
από οκτώ εχθρικές πυροβολαρχίες. Οι μεραρχίες του γερμανικού στρατού ήταν εφοδιασμένες με άφθονα, 
σύγχρονα πολεμικά μέσα, τα δε παρατηρητήρια και πολυβολεία βάλλονταν αδιάκοπα από πυρά αρμάτων 
μάχης και αντιαεροπορικών πυροβόλων. 

 Το σχολείο των Ορθοδόξων που στεγαζόταν σε ιδιωτική οικία και φοιτούσαν 45 μαθητές και μαθήτριες. 
Ιδρύθηκε το 1876, μετά την ίδρυση ανεξάρτητης βουλγαρικής Εκκλησίας (Βουλγαρική Εξαρχία), με την 
ενίσχυση της Ρωσίας και ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις και προστριβές με το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. 

 Όπως σ’ όλα  τα χωριά δεν υπήρχε δίκτυο ύδρευσης, αλλά σε κάθε γειτονιά, υπήρχε μια μεγάλη βρύση 
που ονομαζόταν τζαμού. 

  Οικίες που χρονολογούνται πριν από την επανάσταση του 1821. Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού 

είναι πρόσφυγες που ήλθαν στην Ελλάδα το 1922-1924 μετά τη συνθήκη της Λοζάνης με την ανταλλαγή 

των Ελληνοτουρκικών πληθυσμών. 

 Οι πρόσφυγες που ήλθαν στην περιοχή συνένωσαν την τύχη τους με τους ντόπιους και για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα στα χωριά αυτά ζούσαν Έλληνες, Βούλγαροι και Τούρκοι. Οι Βούλγαροι ήλθαν στην περιοχή το 
1912-1913 όπου συμμάχησαν με τους Έλληνες και έδιωξαν τους Τούρκους. 



Β’ Βουλγαρική Κατοχή 
 Ιδιαίτερα επώδυνη για τον Δήμο Κ. Νευροκοπίου αλλά και για όλη την Ανατολική 

Μακεδονία υπήρξε η Α’ και η Β’ Βουλγαρική Κατοχή. Η διάρκεια της πρώτης ήταν 
ένας χρόνος περίπου και οφείλονταν στο ξέσπασμα του Α’ Παγκόσμιου 
Πολέμου. Η Β’ Βουλγαρική Κατοχή ωστόσο ήταν μακρόχρονη και αποτέλεσε ένα 
χρονικό διάστημα μεθοδευμένης και στοχευμένης γενοκτονίας. Ακόμη, ήταν 
αποτέλεσμα των διπλωματικών- πολεμικών ενεργειών των Αγγγλογάλλων εις 
βάρος της Ελλάδας, προκειμένου να την εξαναγκάσουν να εμπλακεί στον Α 
’Παγκόσμιο Πόλεμο ως σύμμαχός τους. 

 Στις 5 Αυγούστου  1911 τα Γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα κατευθύνονται 
προς τις πόλεις Δράμας, Σέρρες, Καβάλα παρά τις εγγυήσεις για σεβασμό προς 
τη θρησκεία, προσωπική ελευθερία και ιδιοκτησία των Ελλήνων και τις 
διαβεβαιώσεις ότι δεν θα εισέλθουν στις πόλεις αυτές. Η περιοχή της Μακεδονίας 
ήταν θύμα των μεθοδεύσεων και των συμφερόντων τόσο του Αγγλογαλλικού 
αλλά και του Γερμανοβουλγαρικού στρατού. 

 Εκτός από την απώλεια ανθρώπινων ζωών η και την εκτόπιση Ελλήνων στη 
Βουλγαρία, μεγάλη καταστροφή υπέστησαν και τα Βυζαντινά Μνημεία του 
Νομού. Ειδικότερα: Η καταστροφή των μοναστηριών της Ανατολικής 
Μακεδονίας (Τιμίου Προδρόμου και Εικοσιφοινίσσης από τους Βουλγάρους το 
1912 αποτελεί το μεγαλύτερο πολιτιστικό έγκλημα κατά της Ελλάδας, μετά την 
αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώνα από τον Έλγιν, σύμφωνα με το 
Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών. 



 Η Β’ Βουλγαρική Κατοχή αποσκοπούσε στην αποεθνοποίηση της Ανατολικής 
Μακεδονίας και την ένταξή της στα βουλγαρικά εδάφη. Μεταξύ άλλων οι Έλληνες 
της Ανατολικής Μακεδονίας αντιμετώπισαν: 

 -κακουχίες κι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας 

 -εκτοπίσεις στη Βουλγαρία 

 -βιασμούς γυναικών 

 -απαγωγές παιδιών 

 -εξαναγκαστικούς συμβιβασμούς με τις αποφάσεις της βουλγαρικής διοίκησης. 

 Είναι γεγονός πως η Α’ και η Β’ Βουλγαρική Κατοχή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 
ιστορικό κεφάλαιο για την Ανατολική Μακεδονία. Δυστυχώς όμως είναι ελάχιστα 

γνωστό στους σημερινούς της κατοίκους. 

 



Τέλος 


