
















• 17 χωριά Που ανήκουν στον δήμο κ.Νευροκοπίου. 

•Νευροκόπι
•Περιθώρι 
•Οχυρό
•Βροντού
•Βώλακας
•Παγονέρι

•Βαθύτοπο
•Κατάφυτο
•Δασωτό
•Εξοχή
•Γρανίτης
•Λευκόγεια

•Αχλαδιά
•Μιρκομιλιά

•Μικροκλεισούρα
•Χρυσοκέφαλο

•Ποταμοί 



Λίγα λόγια για το οχυρό Λίσσε

Στους πρόποδες του λόφου 
υπάρχει το μικρό χωριό Οχυρό, το 
οποίο προπολεμικά ονομαζόταν 
Λίσσε και έδωσε την ονομασία του 
στο πολυδαίδαλο συγκρότημα που 
έχει συνολικό μήκος υπόγειων 
στοών 1.700 μ. και είναι το 
μεγαλύτερο αμυντικό συγκρότημα 
-από τα  έξι- στ’ οροπέδιο του 
Κάτω  Νευροκοπίου.



Το Λίσσε αποτελείται από πέντε μεγάλα 
και πέντε μικρότερα στεγανά υπόγεια 
συγκροτήματα, που περιλαμβάνουν 
θαλάμους οπλιτών, γραφεία διοίκησης, 
μαγειρεία, αποθήκες πυρομαχικών και 
άλλους χώρους που επικοινωνούν μεταξύ 
τους με στενούς διαδρόμους και 
καταλήγουν σε πολυβολεία, πυροβολεία, 
ολμοβολεία, παρατηρητήρια, και άλλα 
επίγεια αμυντικά έργα του 
συγκροτήματος. Γύρω από το λόφο 
υπάρχουν αντιαρματικές τάφροι, ζώνες 
αντιαρματικών σιδηροπηγμάτων και 
σκυροδέματος κ.α.



«Καρδιά» του Λίσσε είναι το 
συγκρότημα του «Σταθμού 
Διοικήσεως» στην κορυφή 
του λόφου, που σήμερα 
δεσπόζει επιβλητικός 
μαρμάρινος σταυρός. Από 
εδώ διηύθυνε τον αγώνα 
κατά τη γερμανική επίθεση ο 
διοικητής του, ταγματάρχης 
Γεώργιος Δετοράκης. Το ίδιο 
συγκρότημα στέγαζε επίσης 
μία διμοιρία πεζικού, μία 
όλμων και το μοναδικό 
αντιαεροπορικό του οχυρού, 
που διασώζεται σε καλή 
κατάσταση.



Νότια του Σταθμού Διοικήσεως, εκτείνονται τα δύο συγκροτήματα πυροβολικού, που κατά τη «Μάχη των Οχυρών» (6-
10/4/1941) προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στον εχθρό. Την οχυρωματική διάταξη συμπληρώνουν έξι ακόμη μικρότερα 
στεγανά συγκροτήματα (στέγαζαν τις 1η, 2η, 3η, 4η διμοιρίες πεζικού) ενώ στη βάση του λόφου, βρίσκεται το υπόγειο 
συγκρότημα της «Χελώνης», που κύρια αποστολή του είχε ν’ αποτρέψει την προέλαση των γερμανικών αρμάτων στο 
οροπέδιο του Κάτω Νευροκοπίου, με τα δύο αντιαρματικά πυροβόλα που διέθετε. Όλα τα συγκροτήματα του Λίσσε, 
επικοινωνούσαν μεταξύ τους με ορύγματα, σκαλισμένα στον γρανιτένιο βράχο, που εντυπωσιάζουν έως σήμερα, καθώς 
και με οδικό δίκτυο. Ανατολικά του Σταθμού Διοικήσεως, σε χαμηλότερο ύψος, βρίσκονταν τα -μισοερειπωμένα σήμερα-
κτίρια στρατωνισμού, δίπλα  στα πέτρινα χαρακώματα της οχύρωσης του Α΄ Π.Π.

Πηγή: https://www.voria.gr/article/periigisi-sto-dedalodes-ochiro-lisse-sto-kato-nevrokopi-dramas



Ο Βώλακας, επίσημα Βώλαξ, είναι ορεινή κωμόπολη 
στο Νομό Δράμας και βρίσκεται σε ορεινή κοιλάδα του 
Φαλακρού όρους σε υψόμετρο 830 μέτρων. Απέχει 36 
χλμ. από τη Δράμα και 12 χλμ. από το χιονοδρομικό 
κέντρο του Φαλακρού. Οι χαρακτηριστικές 
κεραμιδένιες στέγες και τα παλιά πέτρινα σπίτια 
προσδίδουν τη μυρωδιά του παραδοσιακού. Αποτελεί 
ένα πραγματικό κέντρο πολιτισμού με δρώμενα 
ζωντανά στην πάροδο του χρόνου. Υπάγεται στο Δήμο 
Κάτω Νευροκοπίου και σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011 έχει πληθυσμό 1.028 κατοίκους. Ο Βώλακας 
είναι ένα ζωντανό χωριό και σε αντίθεση με άλλα 
χωριά της περιοχής, είναι πάντα γεμάτο από φωνές 
παιδιών που παίζουν στους δρόμους.



Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, ο Βώλακας 
αντιστάθηκε πεισματικά στον εκβουλγαρισμό, 
με την ηρωική δράση πολλών κατοίκων του. Το 
1906 ο εθνομάρτυρας μητροπολίτης Δράμας 
Χρυσόστομος επισκέφτηκε τον Βώλακα για  να 
οργανώσει τον αγώνα. Συγκρότησε 14μελή 
ένοπλη ομάδα από κατοίκους του Βώλακα, με 
σκοπό την αντιμετώπιση του βουλγαρικού 
Κομιτάτου και της βουλγαρικής προπαγάνδας 
στην περιοχή. Τελικά το 1908, η εκκλησία και το 
σχολείο περιήλθαν στα χέρια των Ελλήνων που 
υπερτερούσαν των σχηματικών. Οι Βούλγαροι 
έκτισαν δικό τους ναό στη θέση της σημερινής 
πλατείας του χωριού. Τελικά την εκκλησία 
γκρέμισαν οι κάτοικοι του Βώλακα το 1933, για 
να μην τους θυμίζει τα δεινά που υπέστησαν 
από τους Βουλγάρους. Κατά την αποχώρηση 
των Βουλγάρων το 1913, έφυγαν και μαζί τους 
και περίπου 40 οικογένειες Βωλακιωτών.



Η πλούσια πολιτιστική 
παράδοση των 
Βωλακιωτών
διατηρείται μέσα από 
τις δράσεις του 
Πολιτιστικού Συλλόγου 
Βώλακα. Ο σύλλογος  
διασώζει και διαιωνίζει 
σε Ελλάδα και 
εξωτερικό τα τοπικά 
ήθη, έθιμα, χορούς, 
μουσική, δρώμενα 
Θεοφανείων κτλ.



Στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι είναι 
γηγενείς. Οι περισσότεροι ασχολούνται 
με την κτηνοτροφία, την υλοτομία, ενώ 
ορισμένοι με τη γεωργία και την 
εξόρυξη μαρμάρου. Παλαιότερα, κύρια 
ασχολία των κατοίκων ήταν η ξύλευση 
και η μεταφορά και πώληση 
καυσόξυλων και κάρβουνου, ενώ 
αργότερα η κατασκευή και η πώληση 
κοφινιών. Επίσης, πολλοί κάτοικοι 
εργάστηκαν στα μεταλλεία Βωξίτη, 
κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες. Τα 
τελευταία χρόνια ο Βώλακας 
αναπτύχθηκε σημαντικά χάρη στην 
αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Φαλακρού.





52 χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας και 17 από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, συναντάμε το 
Περιθώρι, έναν από τους 17 οικισμούς του δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Πρωτοκατοικήθηκε τα 
προϊστορικά χρόνια, τότε που το λεκανοπέδιο Νευροκοπίου ήταν μία τεράστια λίμνη και 
αποτελούσε πηγή ζωής για τους κατοίκους.



Το καταπράσινο Περιθώρι και το γραφικό Παγονέρι, αποτελούν τους δύο μοναδικούς 
χαρακτηρισμένους Παραδοσιακούς οικισμούς στο νομό Δράμας, καθώς τα 
καλοδιατηρημένα πετρόχτιστα σπίτια τους διατηρούν μνήμες μιας άλλης εποχής.



Αυτό που χαρακτηρίζει το 
Περιθώρι είναι η 
πολυπολιτισμικότητα
καθώς υπάρχουν 
Σαρακατσάνοι, Βλάχοι, 
Θρακιώτες, Πόντιοι, και 
ντόπιοι. Αυτό μπορεί να 
διαπιστωθεί και από τα 
αντικείμενα που 
συγκέντρωσαν οι κάτοικοι 
στη λαογραφική έκθεση, 
όπως παραδοσιακές 
ενδυμασίες, οικιακά σκεύη 
και εργαλεία από τον 19ο 
αιώνα μέχρι τα και μέσα 
του 20ου αιώνα.



Σημαντική θέση στις καρδιές των κατοίκων, κατέχουν οι δύο εκκλησίες 
του χωριού. Του Αγίου Νικολάου, πολιούχου του χωριού με το 
επιβλητικό καμπαναριό του και της Ζωοδόχου Πηγής με τις πανέμορφες 
εικόνες. Και οι δύο εκκλησίες χρονολογούνται στον 19ο αιώνα.









Το Παγονέρι βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 750 μέτρων και παρότι απέχει 20 
χιλ. από το Κάτω Νευροκόπι το κλίμα του είναι κατά πολύ ηπιότερο και 
υγιεινότερο. Σε αυτό συμβάλλει το ολημερίς προσήλιον του, αφού είναι 
κτισμένο σε προς ανατολάς πλαγιά.



Μέχρι το 1927 λεγόταν Τσερέσοβο (=Κερασοχώρι). Τότε, όπως έγινε για όλα τα χωριά, μετονομάσθηκε σε Παγονέρι. Η 
ονομασία οφείλεται στις δύο κρύες (σχεδόν παγωμένες) βρύσες, που έχουν κοινή πηγή στην κάτω άκρη του χωριού. Στην 
μία από αυτές υπάρχει ακόμη εντοιχισμένη η πλάκα με χρονολογία 27 Ιουλίου 1870 και τα ονόματα των προυχόντων (;), 
των κτιστών (;), των δωρητών (;). Αξίζει ο κάθε επισκέπτης να κατηφορίζει προς αυτές, για να δοκιμάζει το «μπούζι» 
νερό, να «παγονερώνεται», ιδίως το καλοκαίρι. Εκτός από αυτές τις δύο βρύσες υπήρχαν σε απόσταση περίπου 600 
μέτρων και οι «πέρα βρύσες». Το νερό αυτών, εδώ και πολλά χρόνια, διοχετεύεται σε παρακείμενο αντλιοστάσιο από όπου 
τροφοδοτείται η δεξαμενή στην πάνω άκρη του χωριού και από εκεί υδροδοτούνται όλα τα σπίτια. Σε άλλο σημείο της 
κάτω άκρης υπάρχει ακόμη μια βρυσούλα, η «τσεσμίνκα», ίσως υποκόρισμα του «τσεσμέ». Στο νερό αυτής της 
βρυσούλας έδειχναν την προτίμηση τους αρκετοί παλιοί Παγονερίτες.



Από τον Νομό Δράμας δύο μόνο χωριά είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακοί οικισμοί: Το Παγονέρι
και το Περιθώρι. Η ιστορική παραδοσιακότητα του Παγονερίου από πάμπολλα στοιχεία αποδεικνύεται. 
Οι κάτοικοι είναι ντόπιοι, σε γόνιμη αντίθεση με τους κατοίκους των όμορων χωριών. Είναι ορεινό 
χωριό και βρίσκεται έξω από τον άξονα του αμαξιτού δρόμου Κάτω Νευροκοπίου-Αχλαδιάς-
Μικροκλεισούρας-Ποταμών-Μικρομηλιάς. Εξυπηρετείται από παρακαμπτήριο δρόμο. Αυτός ίσως 
κράτησε για πολλά χρόνια μακριά κάποιους άλλους «πολιτισμένους» γλωσσικούς εισβολείς και άφησε 
σχεδόν ανόθευτο το λαλούμενο ιδίωμα των Παγονεριτών, όπως λ.χ. τον έντονο τσιτακισμό (π.χ. 
Παγονερίτες-Παγονερίτσες).



Παραδίδεται ότι οι πρώτοι κάτοικοί του ήταν 
διωγμένοι (από τους Τούρκους) Ηπειρώτες, κυρίως 
κτίστες-πετράδες και Έλληνες διωγμένοι επίσης από 
την Ανατολική Θράκη. Στην ηπειρώτικη προέλευση 
των περισσότερων Παγονεριτών συνηγορεί και το 
ότι πολλά από τα επωνύμια είναι δισύλλαβα (λ.χ. 
Μόνιος, Βλάχος, Τότνιος, Νέδιος, Σίμος, Γκρόζος, 
Σιούσκας, Μπασλής, Γιώτης, Μπόσκος, Τερζής, 
Πέντσας κτλ). Όντας κτίστες-πετράδες έκτιζαν τα 
σπίτια τους με σχέτη ντόπια πέτρα και έστρωναν τα 
στενά δρομάκια με καλαίσθητα και λειτουργικά 
καλντερίμια. Τα περισσότερα σπίτια ήταν 
ακουμπισμένα το ένα με το άλλο και δεν είχαν 
μπροστά τους μπαχτσέ (σχεδόν όλα τα 
μπαχτσεδάκια ήταν έξω από το χωριό). Ο μπροστά 
χώρος προοριζόταν για τα γιδοπρόβατα κτλ. Τα έτσι 
κτισμένα, διώροφα σπίτια έμοιαζαν αλληλέγγυα 
μεταξύ τους. Πολλά είχαν το σχήμα του «πι», Π. 
Αυτό το Π λέγεται ότι συμβόλιζε την Πίστη, την 
Πατρίδα, την Παράδοση, το Πατριαρχείο. Είχαν 
αρκετά μεγάλες αυλές για τα ζώα είπαμε και πολλά 
διέθεταν το «σαχνισί», δηλ. προέκταση προς την 
πλευρά της αυλής ή του δρόμου.



Στο κέντρο του χωριού ορθώνεται η τρίκλητη
ξυλόστεγη βασιλική, αφιερωμένη στα Εισόδια της 
Θεοτόκου και το επιβλητικό, πυργοειδές καμπαναριό 
από λαξευμένο γρανίτη, καλοδουλεμένο από 
έμπειρα χέρια ντόπιου τεχνίτη. Χρονολογείται, όπως 
φαίνεται σε θωράκιο του τρίτου ορόφου, στα 1881. 
Ωστόσο, στις καμπάνες γράφεται η χρονολογία 1832. 
Για τις καμπάνες αυτές μια γιαγιούλα, εκατό χρονών 
σήμερα, λέει ότι στις αρχές του 19ου αιώνα οι 
γυναίκες του Τσερέσοβου-Παγονερίου γυρνούσαν 
στα γύρω χωριά, έκαναν έρανο, μάζευαν ό,τι 
χάλκινο, χρυσαφένιο κτλ υλικό (σκουλαρίκια, 
δακτυλίδια κτλ.), το συγκέντρωναν σε ένα 
παρακείμενο σπίτι (του Τερζή), όπου είχε στηθεί στην 
αυλή του ένα πρόχειρο χυτήριο. Σε αυτήν την αυλή 
κατασκευάσθηκαν οι καμπάνες του Παγονερίου με 
τα ερανισμένα υλικά. Στο καμπαναριό, στον τρίτο 
όροφο, διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση 
ακόμη μεγάλος μηχανισμός εκκρεμούς ωρολογιού. 
Κατασκευάσθηκε το τελευταίο τέταρτο του 19ου 
αιώνα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια λειτουργούσε άψογα. 
Προφυλασσόταν από ένα καλαίσθητο ξύλινο 
κουβούκλιο. Σήμερα «προφυλάσσεται» από την 
νάιλον σκέψη μας με «κιτς» πλαστική κατασκευή.





Τα Λευκόγεια (Τοπική 
Κοινότητα Λευκογείων), 
ανήκουν στον δήμο ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ της 
Περιφερειακής Ενότητας 
ΔΡΑΜΑΣ που βρίσκεται 
στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης, σύμφωνα με τη 
διοικητική διαίρεση της 
Ελλάδας όπως 
διαμορφώθηκε με το 
πρόγραμμα 
“Καλλικράτης”.



Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 
2010, τα Λευκόγεια ανήκαν στο Τοπικό Διαμέρισμα Λευκογείων, του πρώην Δήμου 
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ του Νομού ΔΡΑΜΑΣ.
Τα Λευκόγεια έχουν υψόμετρο 600 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε 
γεωγραφικό πλάτος 41,4028096063 και γεωγραφικό μήκος 23,8938618575.





Στο πιο βορινό τμήμα του Νομού Δράμας και σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τον Νομό Σερρών, σε απόσταση 58 
χιλιομέτρων και προς τη δυτική πλευρά πάνω στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, βρίσκεται το Κατάφυτο. 

Το χωριό με τα λιγοστά σπίτια είναι κτισμένο στις πλαγιές του Ορβήλου, σε υψόμετρο 760 μέτρων. Στην κοινοτική 
επέκταση ανήκει το φυλάκιο του Ακρινού και η εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών. 

Οι σημερινοί κάτοικοι του χωριού είναι 157, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ενώ το 1940 ξεπερνούσαν τους 
χίλιους. Είναι κυρίως πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία με ιδιαίτερη πατρίδα τους την Μπάφρα και τη Σαμψούντα. 



Το Κατάφυτο διαθέτει Κοινοτικό Κατάστημα, εκκλησία αφιερωμένη στη μνήμη της Παναγίας και Δημοτικό Σχολείο, στο 
οποίο σήμερα δεν υπάρχουν μαθητές. Το κοντινότερο Γυμνάσιο και Λύκειο είναι αυτό του Νευροκοπίου. 

Οι κάτοικοι του Καταφύτου ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. 

Η ενασχόληση με την κτηνοτροφία είναι εντονότερη, καθώς μεγάλη είναι η έκταση των βοσκοτόπων, η οποία υπολογίζεται 
να ξεπερνά τα 30.000 στρέμματα. Παρόλ' αυτά, η παραγωγή δεν είναι ικανοποιητική ποσοτικά, επειδή απουσιάζουν οι 

οργανωμένοι βοσκότοποι με τις ανάλογες ποτίστριες και τα αρδευτικά έργα. 
Το Κατάφυτο, όπως δηλώνει κι η ονομασία του χωριού, είναι κατάφυτο από καρποφόρα δένδρα, όπως καρυδιές, 

φουντουκιές και αγριοαχλαδιές, ενώ παράγονται επίσης φασόλια και πατάτες. Σημαντική σε ποιότητα και ποσότητα είναι 
και η παραγωγή τριφυλλιών



Μια μικρή τεχνητή λίμνη κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία που μέσα σε λίγα χρόνια έχει 
γίνει ένα πλούσιο ενδιαίτημα για την πανίδα της περιοχής αλλά και μια όαση αναψυχής για 

τους περιπατητές. Η λίμνη περιβάλλεται από βιοτόπους που είναι φημισμένοι για τον 
πλούτο της πανίδας και της χλωρίδας που φιλοξενούν. Βρίσκεται στο δυτικότερο σημείο 

του νομού Δράμας, μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα όρια με τον νομό Σερρών.



Το κοντινότερο χωριό από το οποίο πήρε και το όνομα της είναι το μικρό Κατάφυτο που βρίσκεται 2 χλμ. 
ανατολικότερα. Στα βόρειά της υψώνεται απότομα ο επιβλητικός ορεινός όγκος του Όρβηλου και στα νότια 

αγκαλιάζεται από τις βόρειες απολήξεις του περίφημου δάσους της Κύκλας που συνδέει τα όρη της Βροντούς με 
το Μενοίκιο. 

Στα δυτικά της λίμνης ξεκινάει το πέρασμα που συνδέει το Κατάφυτο με το Καρυδοχώρι Σερρών και στα 
ανατολικά απλώνεται η πεδιάδα του Βαθυτόπου για την άρδευση της οποίας κατασκευάστηκε η λίμνη. 

Βρίσκεται σε υψόμετρο 840 μέτρων, έχει έκταση 125 στρέμματα και η περίμετρος της φτάνει τα 2,3 χλμ.



Στα ερείπια του Ακρινού στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, είναι 
κτισμένος από το 1848 ο μεταβυζαντινός Ναός των Ταξιαρχών 
Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Αρχιτεκτονική
Χτισμένος με αρχιτεκτονική τρίκλιτης βασιλικής ξυλόστεγης, με 
εγκάρσιο κλίτος, ημικυκλική ασπίδα, ανοιχτό περίστωο και 
γυναικωνίτη, αποτελεί μέρος των μεταβυζαντινών ναών  που 
κτίστηκαν στο τέλος της τουρκοκρατίας στο νομό Δράμας. Το 
καμπαναριό χτίστηκε το 1884.
Στο ναό ξεχωρίζουν οι τοιχογραφίες του 1860 με παραστάσεις από 
την Παλαιά και την Καινή διαθήκη.
Αυτές δεν ακολουθούν τους ρυθμούς και την τεχνική των 
υπολοίπων ναών.
Εορτή
Παραμονή και ανήμερα της εορτής των Αρχαγγέλων 7-8 
Νοεμβρίου, πλήθος πιστών από την Ελλάδα αλλά και την 
Βουλγαρία καταφθάνουν στον ναό για να παρακολουθήσουν τη 
Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια να γευτούν το παραδοσιακό 
φαγητό «Κεσκέκι» στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, 
συνοδευόμενο από παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.



Στα δυτικά σχεδόν όρια του νομού 
Δράμας  βρίσκεται η κοινότητα του 
Βαθυτόπου σε υψόμετρο 674 μέτρων. 
Οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους 
γεωργοί, παράγουν εξαιρετικής 
ποιότητας φασόλια και πατάτα και 
όσοι ασχολούνται με την 
κτηνοτροφία δραστηριοποιούνται 
κυρίως στη βιολογική παραγωγή 
ημιάγριων χοίρων.



??????????????

????????????????/ ??????????



Το χωριό βρίσκεται στους πρόποδες του 
Φαλακρού όρους, στην αριστερή όχθη 
του Δεσπάτη, λίγο πριν αυτός καταλήξει 
στον ποταμό Νέστο[2]. Απέχει 70 χλμ. Β. 
της Δράμας και 30 χλμ. Α. του Κάτω 
Νευροκοπίου[3] σε υψόμετρο 390 
μέτρων[1]. Βρίσκεται στις όχθες του 
ποταμού Νέστου και της λίμνης που 
δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του 
φράγματος του Θησαυρού, 
μετατρέπoντάς το σε γραφικό 
παραλίμνιο οικισμό[2]. Είναι στην ουσία 
το πρώτο μεγάλο χωριό που συναντά ο 
Νέστος επί Eλληνικού εδάφους. 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 
πραγματικό πληθυσμό 413 κατοίκους[4].



Στο σημείο που ενώνονται τα νερά του Δεσπάτη και του χείμαρρου της Μελισσόμανδρας (Μαλούστα), υπάρχει ένας 
χώρος αναψυχής και άλλων δραστηριοτήτων, όπου χτίστηκε το ξωκλήσι του Αγίου Ραφαήλ, τόπος προορισμού 
πολλών επισκεπτών όλο το χρόνο[6][2]. Οι Ποταμοί κυριαρχούνται από έναν συνδυασμό παραδασόβιας και υδρόβιας 
πυκνής βλάστησης και πανίδας. Προτιμάται από κυνηγούς και έχει αρκετές ταβέρνες. Λίγο παραπέρα υπάρχει και το 
Σπήλαιο των Ποταμών ή Σπήλαιο Δεσπάτη, το οποίο δεν είναι επισκέψιμο[2].



Από ανασκαφές που έγιναν μεταξύ 2004 με 2005 έχουν έρθει στο φως ενδιαφέροντα λείψανα οικοδομήματος 
των υστερορωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων[2]. Η ονομασία του χωριού μέχρι το 1927 ήταν 
Μπόροβο[5]. Οι κάτοικοι, οι οποίοι στο σύνολό τους σχεδόν είναι πρόσφυγες από τον Πόντο, τη Θράκη, την 
Καππαδοκία κ.α., εγκαταστάθηκαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923 και κυμαίνονταν, σύμφωνα με 
τις απογραφές των μεταπολεμικών δεκαετιών, από 750 μέχρι και 850 άτομα.



Η Μικροκλεισούρα (Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας), ανήκει στον δήμο ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ της 
Περιφερειακής Ενότητας ΔΡΑΜΑΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”.
Η επίσημη ονομασία είναι “η Μικροκλεισούρα”. Έδρα του δήμου είναι το Κάτω Νευροκόπι και ανήκει στο 

γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονίας.



Με αφορμή την Θρησκευτική γιορτή του Αγίου Γεωργίου, θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις στην Τοπική Κοινότητα 
της Μικροκλεισούρας. Το απόγευμα της παραμονής 22 Απριλίου τελείται ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και γίνεται η υποδοχή 
τμήματος της Τίμιας Κάρας του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Το πρωί της επόμενης ημέρας 23 Απριλίου ανήμερα της γιορτής του 
Αγίου τελείτε η Θείας Λειτουργία, η περιφορά της Εικόνας του Αγ. Γεωργίου, η Δέηση στον παλιό Ναό και πρώτου τόπου λατρείας των 
κατοίκων στα πρώτα χρόνια της εγκατάσταση τους στην νέα πατρίδα. Μετά το πέρας του Εκκλησιασμού και των Θρησκευτικών 
εκδηλώσεων παρατίθεται γεύμα με παραδοσιακό φαγητό που παρασκευάζεται την παραμονή και ψήνεται όλη νύχτα στους 
φούρνους, ενώ ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Ο διαγωνισμός των αυγομαχιών ξεκινά στις 14:00.  Η γιορτή του Αγ. Γεωργίου στην 
Μικροκλεισούρα είναι συνυφασμένη με το πατροπαράδοτο έθιμο των αυγομαχιών, που συνεχίζουν οι κάτοικοι του χωριού. Μάλιστα 
το μεσημέρι ανήμερα της γιορτής του Πολιούχου και προστάτη του χωριού, πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος διαγωνισμός αυτού του 
είδους στον ακριτικό Δήμο ο οποίος προσελκύει διαγωνιζόμενους από ολόκληρο το νομό και όχι μόνο αφού συμμετέχουν 
διαγωνιζόμενοι ακόμα και από τους νομούς Θεσ/νίκης και Καβάλας. Ξεχωριστό γεγονός του φετινού εορτασμού θα είναι η Δέηση που 
θα πραγματοποιηθεί κατά την περιφορά της Ιερής Εικόνας, στον παλαιό και εγκαταλελειμμένο σήμερα Ιερό Ναό ο οποίος αποτέλεσε 
τον πρώτο τόπο λατρείας των προσφύγων κατοίκων του χωριού ο οποίος εγκαταλείφθηκε την δεκαετία του ’50.



Η Κάτω Βροντού είναι ένα 
μικρό χωριό στο νοτιότερο 
άκρο του Δήμου Κάτω 
Νευροκοπίου του Νομού 
Δράμας. Είναι χτισμένο σε 
υψόμετρο 650 μέτρων και 
περιβάλλεται από τα Όρη 
Βροντούς, με πυκνή 
βλάστηση από πεύκα, 
οξυές και δρυς.Το χωριό 
αριθμεί 554 κατοίκους και 
συνδέει το Νομό Δράμας με 
την πόλη των Σερρών.



Η μεταβυζαντινή εκκλησία 
των Αγίων Θεοδώρων, που 
χτίστηκε το 1935 και δεσπόζει 
ψηλά στο χωριό.Στο
εσωτερικό της τρίκλιτης
βασιλικής εκκλησίας,με το 
χαγιάτι και τον πολύχρωμο 
γυναικωνίτη, σώζονται 
εικόνες του 1839 και του 1863 
στο κεντρικό ξυλόγλυπτο 
τέμπλο.
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