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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
ΤΗι β ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1969 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

130

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 496

Περί μετονομασίας θέσεων συνο.κισμών, πόλεων 
καί κωμών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ύπ’ οψιν τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 
17/21-9-1926 «περί μετονομασίας συνοικισμών, πόλεων 
καί κωμών», κυρωθέντος υπό τοΰ Νόμου 4096/1929, ώς 
τοΰτο έτροποποιήθη υπό τοϋ άρθρου 35 τοϋ Α.Ν. 1610/1935 
«περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων της περί τών δήμων καί 
κοινοτήτων νομοθεσίας» καί τοΰ άρθρου 55 τοϋ ύπ’ άριθμ. 
864/1960 Β. Δ/τος «περί όργανισμοΰ τοΰ Υπουργείου τών 
Εξωτερικών», μετά γνώμην τοΰ Συμβουλίου Τοπωνυμιών, 
έκφρασθεϊσαν κατά την συνεδρίαν αύτοΰ της 10 Ιουνίου 
1969, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :

"Αρθρον μόνον.
Λ'. Έν τώ Νομώ καί τή Επαρχία ’Άρτης.

1. 'Η παρά τώ Δήμω Άρταίων θέσις «Ίμαρετι» μετονο
μάζεται «Μαράθι».

2. Αί παρά τή Κοινότητι ' Αγίου Σπυρίδωνος κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται <·>ς έξης ■ «1 κορτσιές» εις « Λγρα- 
πιδιές» καί «Ντοϋλες» εις «Βάτα».

3. Αί παρά τη Κοινότητι Άγνάντων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Τσαγκαρ» εις «Πλάγιά» καί 
«Τζούμα» εις «Έλατιές».

4. 'Η παρά τή Κοινότητι Άθαμανίου θέσις «Μπέη» μετο
νομάζεται «Χειμωνοπήγαδο».

5. 'Η παρά τή Κοινότητι Άμμοτοπου θεσις «Βα/.αωρα» 
μετονομάζεται «ΙΙετρορράχη».

6. 'Η παρά τή Κοινότητι Άνέζης θεσις «Χοντςα» μετο
νομάζεται «Λιβάδια».

7. 'Η παρά τή Κοινότητι ’Ανεμορραχης θεσις «1 ραικακι» 
μετονομάζεται «Μανδράκι».

8. 'Η παρά τή Κοινότητι Άστροχωριου θεσις «Κιλιντι- 
ρια» μετονομάζονται «Λιθάρια».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Βίγλας κατωτέρω θεσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Βάλτος Βίγλας» εις «Λιβάδι» καί 
«Κουμάσια» εις «Λυγαριά».

10. 'Η παρά τη Κοινότητι Γραμμενιτσης θεσις «Καρπιν- 
τση» μετονομάζεται «Κορυφή».

11. 'Η παρά τη Κοινότητι Γριμπόβου θέσις «Μπαρεσι» 
μετονομάζεται «Ελιά».

12. 'Η παρά τη Κοινότητι Δημαρίου θέσις «Ντολεβίτσα» 
μετονομάζεται «’Ανήλιο».

13. Ή παρά τή Κοινότητι Διάσελλου θέσις «Τσορέπα» 
μετονομάζεται «Κάστρο».

14. 'Η παρά τή Κοινότητι Διχομοιρίου θέσις «Κανάλια» 
μετονομάζεται «Ποτίστρα».

15. Αί παρά τή Κοινότητι Δροσοπηγής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «ΙΙολοπύθια» εις «Σκοπός» καί 
«Ρόϊσπα» εις «Μεγαλολίβαδο».

16. ΊΙ παρά τή Κοινότητι Καλοβάτου θέσις «Τσιχριτζή» 
μετονομάζεται «Αιμνοτόπ*».

17. Αί παρά τή Κοινότητι Καμπής κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώ έξης : «Τσιουγκρί» εις «Βράχια» καί «Νι- 
γριές» εις «Προσήλιο».

18. 'Η παρά τή Κοινότητι Καστανέας θέσις «Κουλτού- 
κια» μετονομάζεται «Γωνιά».

19. Αί παρά τή Κοινότητι Κεντρικού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Ντερές» εις «Ξηρόρεμα» καί 
«Ράμνας» εις «Γιδόρεμα».

29. Λί παρά τή Κοινότητι Κλειδιού κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «’Λλίντα» εις «Χελώνα», «Βακούφικο» 
εις «Ρέμα Καραϊσκάκη», «Βακαρέτση» εις «Κλειδόρεμα» 
καί «Λιοΰμπο» εις Βρύση».

21. Λί παρά τή Κοινότητι Κομποτίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Αύδή» εις «Ίίλαιόκαμπος» καί 
«Ντάπια» εις «Δεξαμενή» .

22. Ή παρά τή Κοινότητι Κορφοβουνίου θέσις «Γκελ- 
μπερίνα» μετονομάζεται «Πύργος».

23. Αί παρά τή Κοινότητι Κυψέλ.ης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Γούρτιο» εις «Καλλιθέα» καί «Λυ- 
μουριέσια» εις «Κορυφές».

24. 'Η παρά τή Κοινότητι Λεπιανών θέσις «Τσαμπόϊκα» 
μετονομάζεται «Πουρνάρι».

25. Λί παρά τή Κοινότητι 
σεις μετονομάζονται <5ς έςής : 
«Ισμαήλ» εις «Πα/Ληκάρι», «Μπουλμπόνερα» εις «Νερά» 
καί «Φκέρζα» εις «Φτέρη».

26. Λί παρά τή Κοινότητι Μεγαλόχαρης κατωτέρω θέ
σεις μετονμάζονται ώς έξης : «Ζυγός Τσιφλικιού», εις «Σα
μάρι» καί «IIροβατόγραικο» εις «Μάνδρα».

27. Αί παρά τή Κοινότητι
μετονομάζονται ώς εξής : «
«Τσιατήρια» εις «Λεύκα».

28. Αί παρά τή Κοινότητι 
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Γλά» εις «Καταφύγιον», 
«Γκουρσούλια» εις «Άγραπιδιές» «Ντοΰσκο» εις Άσπροχά- 
λικο» καί «Βουλομάρι» εις «ΙΙουρναροτόπι».

Μαρκινιάδας κατωτέρι» θέ- 
«Έλούλα» εις «Άγριλιά»,

Τσιούγυρα» εις «Δροσιά» καί

Μελισσουργων κατωτέρω θέ-
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29. Αί παρά τή Κοινότητι Μεσοπύργου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Φορτοπδν» είς «Κούκος» καί 
«Κανάλια» εις «Δροσερόν».

30. 'Η παρά τή Κοινότητι Παλαιοκατούνου θέσις «Πλέ- 
κουζα» μετονομάζεται «Πελεκούδα».

31. Αί παρά τή Κοινότητι Πέτα κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Μπούτσης» εις «Ξηριάς», «Καρα- 
μούτσι» εις «Χαλάσματα», «Φάγγος» εις «Ξέφωτο», «Βάρ- 
βοσι» εις «’Άϊ Βαρβάρα» καί «Μπαϊρια» εις «Σπηλιές».

32. Αί παρά τη Κοινότητι Πέτρας κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης ; «Όρμπάδες» εις «Προφήτης Ήλίας» 
καί «’Αρίζι» είς «Πλατύ».

33. Αί παρά τή Κοινότητι Πηγών κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Μουσκλιάρο» εις «Βουρλιές», «Νιγ- 
κόζι» είς «Άσφακιές» καί «Γραικάκι» είς «Μανδρί».

34. Αί παρά τή Κοινότητι Πολύδροσου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Γκολιαρη» είς «Γυμνοτόπι», 
«Βότσιο» είς «’Άϊ Γιώργης», «Σαλαώρα» είς «Αύγο>κ καί 
«Βαλαώρα» είς «'Άγιος Νικόλαος».

35. Αί παρά τή Κοινότητι Ράμιας κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης ; «Τάχα» εις «Πλαγιά» καί «Κανάλα» 
είς «Πόρος».

36. 'Η παρά τή Κοινότητι Ράχη θέσις «Μάρλες» μετονο
μάζεται «Ριζόκαμπος».

37. 'Η παρά τή Κοινότητι Ρετσιανών θέσις «Κανάλι» με
τονομάζεται «Ρεματιά».

38. ' Η παρά τή Κοινότητι Ροδαυγης θέσις «Χάβος» μετο
νομάζεται «Λαγόρεμα».

39. Αΐ παρά τή Κοινότητι Σκουληκαριάς κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Σάρινα» είς «Γραμμένη», 
«Μπρένικο» είς «Άετορράχη» καί «Ίταμπος» είς «Πυρα
μίδα».

40. 'Η παρά τή Κοινότητι Τετρακώμου θέσις «Μαναγκα- 
ριδ» μετονομάζεται «Νερόμυλος».

41. 'Η παρά τή Κοινότητι Φωτεινού θέσις «Καραούλι» 
μετονομάζεται «Άγρότοπος»,

42. 'Η παρά τή Κοινότητι Χαλκιάδων θέσις «Μπουζιά- 
κια» μετονομάζεται «Νεροκράτημα».

Β'. Έν τώ νομώ Θεσπρωτίας 
Επαρχία Θυάμιδος.

1. Αί παρά τω Δώμω 'Ηγουμενίτσής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μάλι Μπάρδι» είς «Άσπροβού- 
νι», «Βαράθι» είς «Βάοαθρον», «Φάτιε Καπάσεζα» είς«ΙΙη- 
θάρι», «Βατάτσας» είς «Βάτος», «Κότριζα» είς «Λιθάρι», 
«Άστραβέτσι» (X 302 - ψ 760) είς «Αστράκι», «Ά- 
στραβέτσι» βΧ 295 ψ 764 ) είς «Άστρούλα», «Αουμπέσι» 
εις «Κορυφοΰλες», «Μπούκα» είς «Πέρασμα» καί «'Αγιο- 
νάζι» είς «Άγροτόπι».

'Ί πΑ°ά τή Κοινότητι 'Λγίας Μαρίνης θέσις «Λιού- 
τσαζα» μετονομάζεται «Στέρνα».

3. Αι παρά τή Κοινότητι Αργυροτόπου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται <ος εςής : «Μπεντένι» είς «Πολύ- 
κορφο» καί «Μάλι Φολέ» εις «Φωληά».

4. II παρά τή Κοινότητι Γραικοχωρίου θέσις «Ζουμπρί» 
μετονομάζεται «Βελανιδιά».

υ. 'Π παρά τή Κοινότητι Καστρίου θέσις «Γοάβεζα» 
μετονομάζεται «Σπηλιά».

6. Αί παρά τή Κοινό 
μετονομάζονται ώς έξης 
νι». «Σκέμι Κούκι» είς 
«Βαλανιδ ά», «Βίλιαζα» 
«Ραχούλα».

τητι Κορίτιανης κατωτέρω θέσεις 
: «Μάλι Γκλιάτι» είς «Μακροβού- 
«Κοκκινολιθαρι», «Ντοΰσκος» είς 
είς «1 ουρνα» καί Κουπούτς» εις

/. Αι παρά τή Κοινότητι Κρυόβρυσης κατωτέρω θέσεις 

μετονομάζονται ώς έξης : «Βοτανέτσι» είς «Βοτάνη», «Μάλι 
Γκλιάτι» είς «Μακροβούνι», «Μάλι Μπάρδι» είς «Άσπρο 
βούνι», «Φάκκε Σαράτσι» εις «Άγνάντεμα», «Κροϊτσάρι» 
είς «Βρύση» καί «Μάλια Μάρα» είς «Κουμαριές».

8. 'Η παρά τή Κοινότητι Λαδοχωρίου θέσις «Σκαρ- 
μπούλα» μετονομάζεται «Σκαλοπούλα».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Μαυρουδίου κατωτέρω θέσει, 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μεντρεσέ» είς «Φυλακές» καί 
«Αιοφάτα» είς «Πασχαλιές».

10. 'Η παρά τή Κοινότητι Νέας Σελεύκειας θέσις «Κο 
μάτσα» μετονομάζεται «Κυράδες».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Παραποτάμου κατωτέρι» 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Μπογκάρλια» είς «Λι
θάρι», «Δούλγκα» είς «Χελώνα», «Γκορτσές» είς «'Αγρα- 
πιδιές» καί «Τσιφλίκι» είς «Κτήμα».

12. Αί παρά τή Κοινότητι ΓΙλαταριάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Γκρόπα» είς «’Αηόφυτο», 
«Μάλε Φράσε» είς «Φροσύνη», «Γράβα Σκέγκια» είς «Σπη
λιά» καί «Τσιφλίκι» είς «Κτίσματα».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Συβότων κατωτέρω θέσει: 
μετονομάζονται ώς έξης : «Σκέμπ Στραβοτόϊ» είς «Σταυ- 
ραετός», «Μεγ. Ντράφος» είς «Ρεματιά» «Μουρτέμενα» 
είς «Καλύβια» καί «Χέα» είς «Προσήλιο».

Επαρχία Μαργαριτίου
1. Αί παρά τή Κοινότητι.Γλυκής κατωτέρω θέσεις μετο

νομάζονται ώς έξης : «Ζαβροϋχο» είς «Ζαρωμένο» και 
«Γκέλι» είς «Βαγγέλης».

2. Αι παρά τή Κοινότητι Ελευθερίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Πρόϊ Ντάρδες» είς «Άχλα- 
δόρεμα» καί «Μάλια Ντάρδα» είς «Άχλαδερή».

3. Αι παρα τή Κοινότητι Καρτεριού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως εξής : «Μάλι Τσούκα» είς «Κορφοβού
νι», «Μαλια Τριγανη» είς «Τρυγώνα» καί «Σέσιζα» είς 
«Γυμνό».

4. Αι παρα τή Κοινοτητι Μαζαρακιάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως εξής : «Μαϊράτι» είς «Κορφοΰλες» καί 
«Ντομπράτι» είς «Δένδρα».

5. Αι παρα τή Κοινότητι Πέρδικας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως έξης : «Πουσιλιάν» είς «Ξηροπήγαδο», 
«Βαρσέ» είς «Μνήμα», «Μπογονέ» είς «Ανεμοβόρι», «Νι- 
γραβα» εις «Σπηλιά», «Μάλια Μίλεζα» είς «Μηλοκορφή», 
«Πλώτσα», εις «Γλώσσα», «Γκαστέλλι» είς «Κάστρο» καί 
«Μαλια Πέρδικα» εις «Περδικόρραχη».

6. Αι παρα τή Κοινοτητι Σπαθαραίων κατωτέρω θέσει: 
μετονομάζονται ώς έξης : «Σγέρτσι» είς «Σπαθάτι», «Τσε- 
πελα» είς «Καλοσυκιές» «Σόπεζα» είς «Τραπέζι», «Ντάγκα» 
εις « Αστραπή», «Μάλε Βέστι» είς «Παληάμπελα», «Πρέ- 
ζι» εις «Φυτιά», «Κρόριζα» είς «Στεφάνη» καί «Τζάμα» 
εις «Γυμνό».

7. Η παρα τή Κοινοτητι Μαργαριτίου θέσις «Γκλιμπο- 
κα» μετονομάζεται «Καλαμποκιά».

Επαρχία Σουλίου
1. Αί παρά τώ Δήμω Παραμυθίας κατωτέρω θέσεις 

μ=. .ονομάζονται ως έξης : «Βαρτόπια» είς «Άναβρυτος» 
και «Ικοριλλας» είς «Γορίλλας».

2. 'Η παρά τή Κοινότητι Αγίας Κυριακής θέσις «Ντάρ
δα» μετονομάζεται « Αχλαδιά».

3. Λιπαρά τη Κοινότητι Άμπελιας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως εςής ; «Σουλεϊμάν» είς «Ράχη»", «Μάλι

ι» εις <( Ασφακα» «Κιουτιζα» είς «Δίκαρφο», «Σέρκι» 
εις «Λαιμός» και «Μάλι Πρόρι» είς «Πουρνάρια».

ι. Αι παρα τή Κοινοτητι Αυλοτόπου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως εξής ; «Μόλα» είς «Μηλιά», «Τσούκι- 
ςα» εις «Καλορεμα», «Τσούκιζα» (X 697- ψ 613) είς 
«Κορυφουλα» καί «Μπιστερέ» είς «Ούρά»
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5. 'Η παρά τη Κοινότητι Γαρδικίου θέσις «Γκρόπα» 
μετονομάζεται «Λάκκος».

6. 'Η παρά τή ’ Κοινότητι Γκρίκας θέσις «Μπουγάζι» 
μετονομάζεται «Στενό».

7. Αί παρά τη Κοινότητι Ζερβοχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Ντάρδιζα» εις «Άχλάδιά», 
«Τσιούμπα» εις «Κύπελλο» «Τσιούμπα Βαένι» εις «Βα
ρέλι» και «Φράσερι» εις «Αδέλφια».

8. Αί παρά τη Κοινότητι Καλλιθέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μπλιάκες» εις «Γρηές» καί 
«Ντράγκα» εις «Σιδεριά».

9. Αί παρά τη Κοινότητι Καρβουνμρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μπάμπα» εις «Γρηά», «Κα- 
τσιμέτι» εις «Σκοπιά», «Λεβούζι» εις «Λιθάρι», «Γκόρτσια 
Δερβένι» εις «Αχλαδιές,», «Μαλσίν» εις «Μαυροβούνι», 
«Κιουτέζα»* είς «Άγνάντιο», «Βαλτά» εις «Νερότοπος», 
«Μάλια Φλιαμούρι» είς «Φλαμουριά», «Μπρέγκο» είς 
«Ράχη». -

10. Αί παρά τη Κοινότητι Κρυσταλλοπηγής κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Τζίκι» είς «Τζίτζικας», 
«Μπουζιράκι» είς «Δροσάτο» «Χότχοβα» είς «Λιμνοπούλα».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Νεοχωρίου κατωτέρω θέσεις, 
μετονομάζονται ώς έξης : «Παλιοτσίφλικο» είς «Παληό- 
κτημα» καί «Βαρκά» είς «Νερότοπος».

12. Αί παρά τη Κοινότητι Παγκρατών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μάλι Μάδι» είς «Μεγαλοβού- 
νι» καί «Μάλι Μπρέκο» είς «Πλαγιά».

13. 'Η παρά τη Κοινότητι Ξηρολόφου θέσις «Κουτέζα» 
μετονομάζεται «Ράχες».

14. Αί παρά τη Κοινότητι Πετουσίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Χάβος» είς «Χέρσος» καί «Τζι- 
ούμας Πρατίνας» είς «Αγριάδα».

15. 'Η παρά τη Κοινότητι ΙΊετροβίτσας θέσις «Βακού
φι» μετονομάζεται «Μοναστήρι».

16. Αί παρά τή Κοινότητι Προδρομίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Γιαντίκια» είς «Ζευγάρι» καί 
«Μπαρμαντήλι» είς «Μαντήλι».

17. Αί παρά τη Κοινότητι Σαμονίδας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μούρκα» είς «Κορφές», «Κού- 
λια» είς «Στήθος», «Κούλια Μπότσαρη» είς «Πύργος» καί 
«Κούγκι» είς «Βραχάκι».

18. Αί παρά τή Κοινότητι Σκανδάλου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ράχη Ντέρι» είς «Στήθωμα», 
«Κρέσιλια» είς «Προσήλιο» καί «Ντράσσα» είς «Πλάκα».

19. 'Η παρά τή Κοινότητι Σεβαστού θέσις «Ντοϋσκο» 
μετονομάζεται «Βελανιδιά».

20. ' Η παρά τη Κοινότητι Τσαγγαρίου θέσις «Κορέτος» 
μετονομάζεται «Στεφάνι».

21. Ή παρά τή Κοινότητι Φροσύνης θέσις «Τσιαντί» 
μετονομάζεται «Βροντή».

22. Αί παρά τή Κοινότητι Χόϊκας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κάστες» είς «Πύργος» καί 
«Γκούρα-Σέχου» είς «Λιθάρια».

23. Αί παρά τή Κοινότητι Ψάκας κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Μάλι Κλάδι» είς «Ψηλό Βουνό», 
«Τόρτιζα» είς «Πόρτα», «Ντρίζα» είς «Παλιούρι», «Μά
λια Γράβα» είς «Βουνοσπηλιά», «Ντρίζα» είς «Πουρνάρι» 
και «Γκιάτα» είς «Μακρύκαμπος».

Επαρχία Φιλιατών

1· Αί παρά τω Δήμω Φιλιατών κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Γκρομπίστα» είς «Πλάτωμα», «Ό- 
λινιζα» είς «Ληοτόπι» καί «Βαρκά» είς «Νεροτόπι».

2. Αι παρά τή Κοινότητι 'Αγίου Νικολάου κατωτέρω 

θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μαντζούκι» εις «Μύτη» 
καί «Χουρμούλι» είς «Μύτακας».

3. Αί παρά τή Κοινότητι 'Αγίων Πάντων κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Γκελίλ» είς «Λημέρι» 
καί «Πλόκιστα» είς «Καμήλα».

4. Αί παρά τή Κοινότητι Άσπροκκλησίου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μάλι Θάτ» είς «Ξερο
βούνι», «Τσουκάδες» είς «Ράχες» καί «Τσαποτίνι» είς 
«Παλαιοχώρι».

5. 'Η παρά τή Κοινότητι Άχλαδέας θέσις «Γκρεμίθια» 
μετονομάζεται «Γκρεμός».

6. 'Η παρά τή Κοινότητι Κάτω Ξέχωρου θέσις «Σούρ- 
μπι» μετονομάζεται «Γεράκι».

7. 'Η παρά τή Κοινότητι Κερασοχωρίου θέσις «Τούρκι- 
ζα» μετονομάζεται «Κορφούλα».

8. Αί παρά τή Κοινότητι Κεστρίνης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ρομούσι» είς «Ροδοτόπι», 
«Ρατίνη» είς «Ρετσίνα» «Ντόμπρα Πύργου» είς «Άσπρό- 
πυργος» καί «Βορτόπι» είς «Νερούλια».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Κυπαρίσσου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Βαρκά» είς «Νεροτόπια» καί 
«Μπουτουπάρδα» είς «Ασπρόχωμα».

10. 'Η παρά τή Κοινότητι Λίστας θέσις «Βελίκα» μετο
νομάζεται «Πριόνα».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Ξεχώρου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μετσίτι» είς «Λυκοράχη», 
«Μπογάζι» είς «Στένωμα» καί «Γιαούτι» είς «Γυμνό».

12. 'Η παρά τή Κοινότητι Παλαμπά θέσις «Σκέμπι» 
μετονομάζεται «Λιθάρι».

13. Αί παρά τή Κοινότητι ΓΙηγαδουλίων κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Γκοστάρα» είς «Σαύρες» 
καί «Γκαμίνα» εις «Καμίνια».

14. Αί παρά τή Κοινότητι Πλαισίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπούλτσι» είς «Έλάτη», 
«Νεσσάνι» είς «Σημάδι», «Μπρέγκο Σούτσι» είς «Βουνί», 
«Ουθια» εις «Καλοτόπια», «Ντουρντουβέτσι» είς «Ράχη», 
«Μπογάζι» είς «Άσπρο», «Μπρίνες» είς «Στεφάνι» καί 
«Μπουγάζι» (X 353 - Ψ 900) είς «Άσπρόρεμα».

15. Αί παρά τή Κοινότητι Σαγιάδας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κιτέζα» είς «Πλαγιά», «Βίγλα» 
είς «Σκοπιά» καί «Καροΰτες» είς «Σκάφες».

16. Αί παρά τή Κοινότητι Σίδερης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Άρπλιάκα» είς «ΙΙαληοχώραφο», 
«Κιοτέκι» είς «Δειλό» καί «Βορτόπια» εις «Βρυσούλες».

17. 'Η παρά τή Κοινότητι Χαραυγής θέσις «Γράβα Λύ
κου» μετονομάζεται «Λυκόρεμα».

Γ' Έν τω νομω Πέλλης 
Επαρχία ’ Λλμωπίας

1. Αί παρά τω Δήμω Αριδαίας κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Κιτούτσικα» είς «Κούτσουρα», 
«Κουρί» είς «Δασύλλιον» καί «Μπέλιτσα» είς «Άσπρο- 
κορφή».

2. Αί παρά τή Κοινότητι Άλώρου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καλίγκα» είς «Ροδιά» καί 
«Καλέ» είς «Κάστρο».

3. Αί παρά τή Κοινότητι Αρχαγγέλου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κορίσκα» είς «Δασάκι», «Λόσκε» 
εις «Κακοτοπιά», «Σιόπιστα Στράνα» είς «Πλαγιά», «Μπρί- 
στριτσα» εις «Καθαρόρεμα», «Σδούπουτ» είς «Κρύο», 
«Στουντέν Ρίντ» είς «Κρύα Κορυφή», «Γκούρβα Γκάβα» 
είς «Μεγάλο Κεφάλι», «Κοπρίβιστα» είς «Τσουκνίδες», 
«Κερασάν» είς «Φιλόξενη», «Γιασλάν Σικρίτ» είς «Ξαπλω
μένη», «Τσαΐρια Λεσκόβου» είς. «Λεπτοκαρυά», «Τράπ 
Ντί Γκενές» είς «Μεγάλο Ρέμα», «Έλέσνιτσα» είς «Λε-
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πτοκαρυές», «Ντρέσκα)) εις «Καλαμιές» «Μπες Μου- 
νάρ» είς «Πέντε Πηγάδια», «Τρίτε Μπουκε» εις «Τρεις 
Όξυές», «Μπάλτο» εις «Νεροκράτημα», «'Ηρικλειοϋσα» 
εις «Ηράκλεια», «Σκρέκα Μπάρτα» εις «Πειροκορυφη», 
«Άβδούλια» είς «Βραχάκι» «Σκρέκα Ντι Περόσα» είς 
«Πετρώματα», «Σόπατα Τόπολη» είς «Βρύση», «Κλίκνις» 
είς «Καθίστρα», «Σκρέκα Κλόζντις» εις «Αμπέλια», 
«Άρναούτ» είς «Βρύση», «Βρίτσα» είς «Άρχελάος», «Φάγο 
Λούτσουλι» είς «Άντίφιλος», «Ντούφκα-Πέτκαλη» είς 
«Κορυφή», «Λίντι» είς «Προφήτης ’Ηλίας», « Ισβορ» εις 
«Πηγή»,«Φουζέτι» εις «’Αρνόρεμα», «Γκρδπ Γκιόργαλι» 
είς «Τάφος τοϋ Γεωργίου», «Σερίνο Λιουτουλου» εις «Θυ
μωμένη», «Σκρέκα Ντί Λέγκιν» είς «Μακροκορφή» καί 
«Γκρόπα Μόσιε» είς «Τάφος του Μήτσου».

4. Αΐ παρά τη Κοινότητι Βορεινού κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Ντίνια» είς «Κωνσταντινιά», «Πο- 
τόκ» είς «Πλημμύρα», «Κουρτί» είς «Ρέμα», «Νταμποτ» 
είς «Βελανιδιές», «Καρμπούρι» είς «Καμπούρα», «Τσι- 
κοβιτς» είς «Μικρά», «Βάρμπα» είς «Ιτιές», «Καινάρτζα» 
είς «Θερμό», «Πορόϊ» είς «Μελισσότοπος», «Καρατζόβα» 
είς «Μαύρος Κάμπος», «Μπούνιφ Κάμεν» είς «Κουφόπε- 
τρα», «Μπελίτσα» είς «Άσπρόρεμα» ’Τσροτ» είς «Χειμα
διό», «Ρόγκοτ» είς «Βούρλο», «Αέσκα» είς «Ρέμα», «Λί- 
σκοβα Νίβα» είς «Αεφτοκαρυά», «Τσερβένι Ζέμνι», είς «Κοκ
κινόχωμα», «Κατοφίλκο Κάμεν» εις «Πέτρα τοϋ Φιλίπ
που», «Βένα Βόδα» είς «Άσπροκορφή», «Κιοϋλτο» είς «Κε
λάρι» «Στρεντορίτσκα» είς «Μεσαίο Δρομάκι», «Τσαΐρι» 
είς «Λειβάδι», «Γκρότο» είς «Πλαγιά», «Βιτλόγρικο» είς 
«Άγριοπλαγιά», «Ντίγκα» είς «Σήκωμα», «Κουροβίτσα» 
είς «Κουφάλα», «Μπαλατσούκα» εις «Άσπροκορφές», «Κυ- 
νάργο» είς «Όργωμένο», «Πορόϊ» είς «Χείμαρρος», «Χάνι» 
είς «Πανδοχείου», «Όρόβιστο» είς «Βραχάκι» «Πλάτσα» 
είς «Πλάτωμα», «Αυκοβίνα» είς «Βότανο», «Κουτούπι» 
είς «Κούτσουρο», «Γκόρστκο» είς «Δασικό», καί «Πράσ- 
νικ» είς «Πρασσότοπος».

5. Αΐ παρά τή Κοινότητι 'Αψάλου κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξης : «Παρνάσκα» είς «Πουρνάρι», «Βέρμ- 
πινον» είς «Ιτιά», «Καϊνάκι Μαργαρίτας» είς «Πηγή Μαρ
γαρίτας», «Άλμπάνσκα» είς «Κορυφή», «Ντίγνικα» είς 
«Σηκωμένο Τσατάκ» είς «Φούρκα», «Γιαζίζ» είς «'Άγιος», 
«Καρά» είς «Μαυροπόταμος», «Τσιφλίκι» είς «Βραχάκι» 
καί «Γκουλέμαστα» είς «Μεγάλη Περιοχή».

6. Αΐ παρά τη Κοινότητι Γαρεφίου κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξης : «Σμαρλίκα» είς «Βρωμότοπος», 
«Θύιστε» εις «Αύτί», «Τσαΐρια Μούτσιλ» είς «Λιβάδια», 
«Σμρέκατα» είς «Κεδρότοπος», «Τακαφάκι» είς «Πλαγιά», 
«Γκροΰστε» είς «Αχλαδιές», «Γκολομπάρκα» είς «Περι
στεριώνα», «Κροϋσα» είς «Αχλαδιά», «Σιλιγκράρνικουτ» 
είς «Φύλακες», «Πλότσκα» εις «Πλακάκι» καί «Μπουγντά- 
νιτσα» είς «Παναγίτσα».

7. Λΐ παρά τη Κοινότητι Έξαπλατάνου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Καραγάτς» είς «Φτελεά», 
«Μπαρετσα» εις «Μικρές Γοϋρνες», καί «Μπαλαμπανόβα» 
είς «Κλαδερά».

8. Αΐ παρά τή Κοινότητι Θεοδωρακείου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Σέλκα» είς «Χωριουδάκι», 
«Ισόπροβα» είς «Ρέμα τοϋ κοριτσιού», «Γνώσιτο Μπορ- 
ταντσίφ» είς «Μπογδάνος», «Κράϊτσα» είς «’Απόμενο», 
«Κλικνης» είς «Κάθισμα», «Μάτσιτσα» είς «Γατόρεμα» 
«Βερμετζέκ» είς «Κορφή», «Ντόμπρο Πόλε» είς «Καλή 
Πεδιάδα», «Ντουμάντσια» είς «Μύτακας», «Μπραγιάμαν- 
το» εις «Πλαγιά», «Ντούμοβο» είς «Κορυφή τοϋ Δούμου», 
«Μεγάλο Μπρετζέϊ» είς «Καραγάτσι», «Καρκλίβιτσα» είς 
«Μαυροσκυβάλα», «Φουλάρες» είς «Γεμάτη», «Τσαρνάτι» 
είς «Βασιλικές Κορυφές», «Σμίλκοβο» είς «Φίδι», «Ρεβε- 
νί» είς «Τρεχούμενο», «Τρέσιτε» είς «Τρεμότοπος», «Τσουμ- 
πανκα» εις «Βοσκοπούλα», «"Αληβα Τσεσμά» είς «Βρύση», 
«Μητρακοβέρ» είς «Δημητρίου», «Ντέρνοβ 
«Κρανιά», «Βερτράκ» είς «Άνεμορράχη», 
«Μαυρορεμα», «Βύρουτ Τράϊοφ» εις «Πηγή»,

είς «Μικρόρεμα», «Κράπα» είς « Ελαφόρεμα», «Τρακαλιά 
Κάμεν)> είς «Κροκαλόρεμα», «Όστρίλατα» είς «Ακονιστή 
ρι» καί «Μεγάλος Πέρας» είς «Φτερό».

9. Αί παρά τη Κοινότητι Θηριοπέτρας κατωτέρω θέ 
σεις μετονομάζονται ώς έξτς : «Τρέστενικ» είς «Κεραυνό 
κορφή», «Καϊνάκι» είς «Θερμές Πηγές», «"Ισβορ» είς «Πη 
γή» καί «Χασαπίτσα» εις «Σφαγεϊον».

10. 'Η παρά τη Κοινότητι "Ιδας θέσις «Μεϊντάντα» με 
-ονομάζεται «Ξέφωτο».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Κωνσταντίας κατωτέρω θέ 
σεις μετονομάζονται ώς έξης: «Τσερτέκα Τουμπα» ει.. 
«Μαϋρο "Υψωμα», «Βιρόβι» είς «Βαθύ νερό» καί «Ρόκα 
βιτς» είς «Κωνσταντία».

12. Αΐ παρά τή Κοινότητι Λουτρακίου κατωτέρω θέσει: 
μετονομάζονται ώς έξης : «Κρεμινάκ» είς «Δόντι», «Κιλιν- 
τέρκα» είς «Χαλί», «Κολβαρένα» εις «Πάσσαλος», «Πλο 
τσίτσα» είς «Πλάκες», «Μπόροβον» είς «Πεΰκα», «Κολο 
βα» είς'Νικολάου», «Λουτρά Πόζαρ» εις «Θερμά», «Το- 
πλιτσα» είς «Προσήλιον», «Γκρέστιν» είς «Πέτρινο», «Τσαρ 
νάνα» είς «Μυρόρεμα», «Γκόλια» είς «Γυμνό», «Νικόλοφ- 
κανι» είς «Πέτρα τοϋ Νικόλα», «Γκόγκοβον Γκούμνα» ει: 
«'Αλώνι τοϋ Γιώργου», «Τρίτα Μουρίκα» είς «Λιμνοτοπος». 
«Κούλτα» είς «Φυλάκιον», «Ούγκιστα» είς «Στηθωμα». 
«Πολίτσις» είς «Πλάτωμα», «Άμάτοβο» είς «’Αμμορε-

- μα», «’Άργατς» είς «Αουλουδότοτιος», «Μέντοφριτ» εις 
«Καπετάν Γαρέφης», Μαριάν Τεπέ» είς «"Υψωμα Πάνου)). 
«Καραούλι» είς «Σκοπιά», «Ντόμπρο Πόλιε» είς «Καλή 
Πεδιάδα», «Μπόσκοβΐ Νίβια» είς «Χωράφια Μόσκου». 
«Σόπαρ» είς «Δίχαλο», καί «Πρισέκατα » είς «Διάσελο».

13. 'Η παρά τή Κοινότητι Λυκοστόμου θέσις «Γάμπες' 
μετονομάζεται «Γαυρότοπος».

14. Αί παρά :ή Κοινότητι Μεγαπλατάνου κατωτέρω* 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Πράγκα» είς «Παρα 
πήγμα», «Όξύλ» είς «Μυτερό», «Τσίγκουρι» είς «Δάση». 
«Μπάμπα» είς «Γρηά», «Τσανακτζή» είς «Καμίνια», «Ζα 
γόρτσικο» είς «Ρεματιά» καί «Χασάν Ντεκσί» είς «Μυ
λωνάς».

15. 'Η παρά τή Κοινότητι Μηλέας θέσις «Άόζια»με 
τονόμάζεται «Αμπέλια».

16. Αΐ παρά τή Κοινότητι Νερομύλων κατωτέρω θέσει: 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μικρή Γκορίτσα» είς «Δασω
μένο» «Μεγάλη Γκορίτσα» είς «Δάσος» και «Κοπάτ» εις 
«Σκαμένο».

17. Αΐ παρά τή Κοι,νότητι Νοτιάς κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξης : «Λεσκοβάτικο» είς «Αεφτοκαρυά», 
«Τσουκάρου» είς «Κορφούλα», «Πλότσα» είς «Πλάκα)), 
«Πλότσια» είς «Πλάκες», «Μπιλαλοϋ» εις «Βραχούλι», 
«Βρόσυβας» είς «Διαβατό», «Κώτσορ» είς «τοϋ Κώστα», 
«Γκολέμα» είς «Μεγάλο», «Όρτάβα» είς «Μεσόκαμπος», 
«Βακούφικα» είς «'Αγιάτικα», «Τσιαβισλή» είς «Καθα
ρή», «Βακόφκα» είς «της Εκκλησίας», «Ζεκοβίνα» εις 
«Κρασότοπος», «Πιστρίτσα» είς «Καθαρό», «Πλάτσα» είς 
«Π.'.άκα», «Τζένα» είς «Βράχοι», «Μπατζιδ» είς «Τυροκο
μείο»», «Ζελεμπέκι» είς «Πράσινα», «Τριτεμπούκ» είς 
«τρεις Βελανιδιές», «Πισόκι» είς «'Υψηλή», «Τριμπούκι» 
εις «Τρεις Όξυές», Πρισέκτα Τρέδα» είς «Δοκάρι», «Γιέλ- 
τε» είς «Καπετάν Βλάχος», «Οΰσιτσε» είς «Αύτί», «Γκολογ- 
κερές» είς «Γυμνοκορφή», «Βιτάρνικ» είς «Αεροπόρος», 
«ΙΙαλέτβο Γκοΰμνο» είς «Παλαίστρα», «Γκουσαβίτσα» 
είς «Παραμαγούλα», «Ντοϊντίτσα» είς «Πλαγιά», «Πίνο- 
βον» εις Κορφούλα», «Κόζακ» εις «Γιδότοπος», «Τούφ- 
κτα» είς «Μύτη», «Λόζιστα» είς «Αμπελώνες», «Γιάβο- 
ρο» είς «Πλατανότοπος», «Λάκκος Τζένας» είς «Λάκκος»·

Τεπέ» είς * 
«Τσέρνα» είς 
«Νταλικάτα»

18. Αι παρα τή Κοινότητι "Ορμής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως έξης : «Σούνα» είς «Ξεροπότάμος», 
«Ραμνιτς» εις «Ίσιότοπος», «Γκαρλέντο» είς «Γέμισμα»» 
« Ιρουτσιπατ» εις «Μάτιασμα», «Μήτσα Νίβα» είς «Χω
ράφι τοϋ Μήτρο», «"Ισβορο» είς Πηγή», «Σλάτινα» είς
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« X ρυσσότοπος », «Ντελιμίσνιτσα» εις «Καπετάν Γαρέφης», 
«Ράμ,να Μπούκα» εις «Ίσια Όξυά». «Κρεμινάκος» εις 
«Σκληρή Πέτρα», «Βίρο» είς «Βαθύ νερό», «Πλοτσίντα» 
εις «Πλάκες», «Μπίστριτσα» εις «Καθαρό», «Τομαρίτς» 
εις «Παναγιώτου», «Τσαρβέντα Στενά» εις ((Κόκκινη Πέ- 
τρμ», «Καρτάσκα Βόδα» είς «Κοτσιφόνερο», «Γκρέτα» είς 
«Δοκάρι», «Μπουρίκα» είς «Πευκόφυτο», «Γιάματα» εις 
«Κλεφτόρεμα», «Σκρέτα» εις «Κέδρον», «Μποϋρο» είς 
«Καστανιές», «Μπέλα Γκρότα» είς «"Ασπρος Σβώλος», 
«Πράβαρνικ» είς «Άνάποδον» καί «Ράμνα» Μπορ» είς "Ι
σιο Πεύκο».

19. Αί παρά τή Κοινότητι Περικλείας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Τσιάφκα» είς «Μύτακας», «Πλε- 
μνιτσούρ» είς «Αχυρώνα», «Βαρτζάκι» είς «Δεμένη», «Μι
κρή Τζένα» εις «της Ευγενίας», «Λέτνιτσα» είς «Πέρασμα», 
«Βίνατορ» είς «Ρεματάκι», Σούχ Ντολ» είς «Ξερή Ρεμα
τιά», «Ράουρ» είς «Αλέτρι», «ϊσερνιντύλ» είς «Μαυρόρε
μα», «Μογλένιτσα» είς «Ρέμα», «Ίσβόρ» είς «Πηγή», 
«Ντδλ» είς «Κάτω Κορυφή». «Σκρέκα» εις «Βραχοκορφές», 
«Πόπολη» είς «Βρύση», «Βάλε Σέκ» εις «Ρεματιά», ((Σκορ 
Γκόλα» είς «Γυμνή», «Ζαγράδα» είς «Φράκτης», «Μπάλ- 
κατσι» είς «Ψάρι», «Κουρί» είς «Δασάκι», «Τσορ» είς 
«Μαύρο», «Βινατόρ» είς «Φυτιές», «"Αποτ Ράτσα» είς 
«Ρεματάκι», «Λεντίν» είς «Προφήτης Ήλίας», «Σκορκ 
Δικορίτς» είς «Καταρράκτης», «Τσάρα Άλπα» είς «Πα
λαιό», «Πατίτσικα» είς «Μονοπάτι», «Κουρίτς» εις «Κο
ρίτσι», «Βάκούφικο» είς «'Αγιάτικο» «Μουτσιόρ» εις «Νε- 
ρόσταγμα», «Πέλλα Πολιάνα», είς «"Ασπρος Κάμπος», 
«Πολιάνα Ντέ Ρούπα» είς «Μικρός Κάμπος», «Σάλνιτσα» 
είς «Λιπαρό», «Γκροπ» είς «Τάφος» καί «Γκράντεστι» 
εις «Σύνορα».

20. Αί παρά τη Κοινότητι Πιπεριών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Έσερνα» εις «Μαυρόρεμα», 
«Τόπλιτσα» είς «Θερμοπότομαος», «Μπέλο Πόλο» είς «Ά- 
σπρόκαμπος» καί «Τσέρνα» είς «Μαυρόρεμα».

21. Αί παρά τη Κοινότητι Πολυκαρπίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Σουΐτσα» είς «Ξεροπότα- 
μος» «Κράτιστα» είς «Παλιούρι», «Πόλιανη» είς «Κρυφή» 
καί «Μπέλλα Βόδα» είς «Άσπροπόταμος».

22. Αί παρά τη Κοινότητι Προμάχων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Δουτβίτσα» είς «Μουριά», «Σου- 
μίλ» είζ «Βέλανιδότοπος», «Γκάβρεν» είς «Γαβροκορφή», 
«Κορίτ» είς «Δασάκι», «Γκολέμα» είς «Μεγάλο Ρέμα», 
«Στουντεκόβιτς» είς «Κρύα Περιοχή», «Μετσεβί Ντέρβα» 
είς «Άρκουδόρεμα», «Σλίβα» είς «Δαμασκηνιά», «Μικρό 
Πετερνίκ» είς «Ακρίτας», «Κέμτσα» είς «Χαλινάρια», «Σι- 
τορίτ» είς «Μυτερή», «"Ανω Πέτερνικ» είς «"Αννα», «Πό- 
πο Βολόζι» είς «Αμπέλια του Παπά», «Σκόρνα» είς «Τσα
ρούχι», «Κατρίς» είς «Αλέξανδρος», «Σφήναρ» είς «Σφή
να», «Καρμίλτο» είς «Δένδρα», «Πάρτε» είς «Αγοραστά», 
«Τσαΐρ» είς «Λιβάδι», «Σαμαμπούκα» είς «Μάνη Όξυά», 
«Κισάλτσιτε» εις «Βσσκές», «Κίτκατα» είς «Λουλουδότο- 
πος», «Κίτκα» είς «Λουλούδι», «Μικρό Κατρίς» είς «Παρ
θένα», «Λόκβα» εις «Άετορράχη», «Κόϊβα Λίπα» εις «Φλα- 
μούρι^τοϋ Νικόλα», «Γκόλο Μπέλο» εις «Γυμνό», «Μόνατ 
Ντόου» εις «Κτυπημένο» καί «Πορόϊ» εις «Ξηρόρεμα».

23. Αί παρά τή Κοινότητι Σαρακηνών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Καρατέρι» είς «Σκοπιά», «Στλέ- 
βιτσα» είς «Δαμασκηνιές», «Τίστε» είς «Μάζεμα», «Κό- 
τσιντε» είς «’Αγγελής», «Γκόλιο» είς «Γυμνό», «Κόυ- 
βατσ.οβε Νίβα» είς «Χωράφι του Σιδερά», «Σκάρκα» είς 
«Πετρότοπος», «Σέρμαν» είς «Προσκύνημα», «Γκάντιτς» 
εις «Κορυφή τοϋ Τραυλού», «Γκλάβατα» είς «Κεφάλι», 
«Μπέλα Βόδα» είς «Άσπρονέρι», «Μπέλιτσα» είς «Άσπρο- 
ποταμος», «Ραμνίντε» είς «"Ισιωμα», «Κουτσούμπεη» είς 
Σταφίδας», «Χατζή Βρέτα» είς «Βρύση», «Γκρέμπεν» είς 
«Λαναρι», «Κουρί» είς «Δασάκι», «Μπόζα» είς «Ράχη» 
και «Στρίτορι» είς «Ατίθασο "Αλογο».

24. Η παρά τη Κοινότητι Σωσάνδρας θέσις «Κορίτζα» 
μετονομάζεται «Κορφούλα».

25. 'Η παρά τή Κοινότητι Τσάκων θέσις «Μπελίτσα» 
μετονομάζεται «Άσπροπόταμος».

26. Αί παρά τή Κοινότητι Φιλωτείας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς εξής : «Μπάϊκο» είς «Πολεμιστοϋ», 
«Κολάροβο» είς «Χωριάτης» καί «Μπογλενίτσας» είε «Πο
τάμι».

27. Αί παρά τή Κοινότητι Φούστανης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ράκοβιτς» είς «Καραβίδια» καί 
«Ζημόβι» είς «Χειμαδιό».

28. Αί παρά τή Κοινότητι Χρυσής κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής : «Τσαΐρι» είς «Λιβάδι», «Γκρύ- 
μνα» είς «Βραχιόλι» καί «Όβάς» είς Αύγουλάς».

Επαρχία Γιαννιτσών
I. Αί παρά τώ Δήμω Γιαννιτσών κατωτέρω θέσεις μετο

νομάζονται ώς έξής : «Πυλωρίκ» είς «Ριζότοπος», «Βάλτος 
Δισκίου» είς «Νεροκράτημα», «Στρίγκα» είς «Στενά», 
«Τσιναρλί» είς «Αύλάκι», «Μπαλίτσης» είς «Άσπροπό
ταμος», «Τσέκρι» είς «Ακρίδες», «Τρίγκα» είς «Μανδρί», 
«Τσέκρι» είς «Περιοχή τού Κλέφτη», «Πασά Αμπέλι» 
είς «Αμπέλι τού Παπά», «Ταγάρ Πηγάδι» είς «Πηγάδι», 
«Άλτσάκ» είς «Χαμένος», «Τσιναρλή» είς «Ρέμα», «Κα- 
ράυκα» εις «Κατσικότοπος», Τσάρντις, είς «Μαυρόρεμα», 
«Καλίγκα» είς «Ροδιά», «Τούμπα Άλάρι» είς «"Υψωμα», 
«Κούς Καγιά» είς «Κοντόρεμα», «Μέσκι Ντόου» είς «Άρ
κουδόρεμα», «Καρμίλο» είς «Άλαταριά», «’Εβερνέϊτς» είς 
«Καπετάν Γκόνος», «’Εντέκ Ντερέ» εις «Χανδάκι», «ΙΙε- 
σετζήδες» είς «Σκυλότοπος», «Κοπά Ντόλ» είς ((Σκισμέ
νο», «Σαρή Καπίλα», εις «Ψαρή Άλογο», «Άρλέβντο» 
είς «Γούρικο», «Νισάν Τασί» εις «Σημαδόπετρα», «Όρντά 
Τεπέ» είς «Πλαγιά», «Τσούκνι Τάπα» είς «Νερότοπος», 
«Σουϊβίτ» είς «Κρητικός», «Σορό Κιρίτ» είς «Χωματό- 
βουνο» καί «Βαλιτσούμπα» εις ««Τσακάλια».

2. Αί παρά τή Κοινότητι Άγροουπέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Λέσκα» είς «Λεπτοκαρυά» καί 
«Πελίτι» είς «Βραχάκι».

3. Αί παρά τή Κοινότητι Άθύρων κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Τάγαρις» είς «Βοσκές», «Τσαΐρι» 
είς «Λιβάδι», «Τσαΐρια» εις «Λιβάδια» καί «Κατερλίνα» 
είς Κατερίνα».

4. Αί παρά τή Κοινότητι Άξοϋ κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ο'>ς έξής : «Πάπρες» είς «Φτέρη», «Καράκο- 
βας» είς «Μαυρόχωμα», «Έσκιτζέ» είς «Παληό» καί «Σέκ 
Ντερέ» είς «Ξερόρεμα».

5. Αί παρά τή Κοινότητι Άραβησσοΰ κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «’Ομπάρ» είς «Νερότοπος», 
«Βούτριστα» εις «Άμμοδερό», «Κουντερέ» εις «Ρέμα» καί 
«Καλογκερέ» είς «Καλογερικό».

6. Αί παρά τη Κοινότητι Άχλαδοχωρίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τσακίλια» είς «Τσακάλια», 
«Μπαΐρια» εις «Χερσότοπος», «Κατσιχισέ» είς ((Εξόρι
στο», «Μαράι’» είς «Σκαλιστήρι», καί. «Τσιτάλ «είς «Στε
νά».

7. Αί παρά τή Κοινότητι Βάλτων κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Μπεγκότσι» είς «Πράγματα», «Σε- 
λιφέντι» είς «Πέρδικας», «Γκλόπ» είς «Αγκάθι» καί «Βίρ» 
είς «Βαθύλακκος».

8. Αί παρά τή Κοινότητι Γαλατάδων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κλοΰτσο» είς «Κτύπημα», 
«Πλούγαρ» είς «Αλέτρι» καί «Τάφος Μπικήρ Μπαμπά» 
είς «Τάφος».

9. 'Η παρά τή Κοινότητι Δάφνης θέσις «Άρκι» μετονο
μάζεται «Μαϋρο».

10. Αί παρά τή Κοινότητι Δροσερού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μουτσάρα» είς «Νεροτόπι» καί 
«Γερή Μπάρα» είς «"Ελος».

II. 'Η παρά τη Κοινότητι Δυτικού θέσις «Τσορλάγκα» 
μετονομάζεται «Μαύρος Λόγγος».
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12. Αί παρά τη Κοινότητι Καλής κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξης : «Πιλίτοβα» εις «Πουλιά», «’Ορ- 
τάσβο» εις «Νερότοπος», «Ντιντίροβα» εις «Κωνσταντίνα», 
«Μογλενίτσας» εις «Ποταμός», «Τεπέ Τερλασ'ι» είς «"Υ
ψωμα» «Ράσβαλα» εις «Χαλάσματα», «Σερνίκι» εΐς «Πη- 
ξάρια», «Ράντζα Μποϋρδε» εΐς «Άγιασμα», «Τσαρβένα 
Μπάρα» εΐς «Κοκκινόβουρκος», «Τσαρκφίσκι» εΐς «Εκ
κλησάκι» και «Κράνια» εΐς «Κρανιές».

13. Ή παρά τη Κοινότητι Καλλιπόλεως θέσις «’Αράπ 
Κιουπρουσοΰ» μετονομάζεται «Γεφύρι».

14. Αί παρά τη Κοινότητι Καλυβιών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Άσμάκι» εΐς «Ρέμα», «’Ασμά- 
τικο» εΐς Ρέμα» «Μογλενίτσα» εΐς «Ποταμός» καί «Μεγά
λο Κουλιντέ» εΐς «Λασπότοπος».

15. Αί παρά τη Κοινότητι Καρυωτίσσης κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Ντοκάκια» εΐς «Δοκάρι», 
«Γσαΐρι» είς «Λειβάδι» καί «Τσιφλίκι» είς «Μεγάλο Κτή
μα».

16. Αί παρά τή Κοινότητι Κρώμνης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Βερτόπι» είς «Κανόνι», «Βάρμ- 
πατα» εΐς «Ιτιά», «Κουμάρκατα» είς «Κουνούπι», «Κρά- 
στατα» εΐς «Κασιδιάρης» «Όμπδρ» είς «Κλειστά», «Τρεις 
Μπάρες» εΐς «Τρίκορφο», «Βαλιτσούμπα» είς «Βροχότο- 
πος», «Γκλάβα Βόδα» είς «Κεφαλάρι», «Νούκα» εΐς «Νι
κόλα», «Γροκώστα» εΐς «Κώστα», «Λαπαρτόϊ» είς «Φα- 
γώματα», «Πρασκάτσουβα» είς «Ραντισμένη», «Γουσπου- 
δάρ» είς «Νοικοκύρης», «Γροτόπι» είς «Τάφοι», «Κουκά- 
λα» εις «Κούκος», «Τσουκϊτι» είς «Υψώματα», «Κορίνη» 
εις «Ρίζες», Μετερίζι» είς «Παρατηρητήριον», «Κασαρίνη» 
είς «Ραχούλα», «Βιταρος» εΐς «Λουλούδι» «Κόμψοβα» 
εΐς «Γειτονικό», «Κίρκοβα Νέβα» είς «Χωράφι του Κίρ- 
κου», «Βαραλιάς» εΐς «Βαρέλας», «Βάρνιτσα» είς «Καμίνι», 
«ΓΙόγλιτ» είς «Άγνάντεμα», «Καρίτα» εΐς «Δασάκι», 
«Φιαντενισάρπα» είς «Φανή», «Μέρ» είς «Κοπριά», «Μπέ- 
λα Λούγκα» εΐς «Φεγγάρι» καί «Ντουμπαρλιάνα» είς «Άν- 
να».

17. Αί παρά τη Κοινότητι Λάκκας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ράσβαλα» είς «Χάλασμα», 
«Κουγιουπίτσα» είς «Προβατολίβαδο», «Μόμψοβα Μπά
ρα» είς «Νερόσταμα» καί «Μόμινα Βράτα» είς «Πόοτα 
Κοριτσιού». 1

16. Αί παρά τη Κοινότητι Μανδάλου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καλίν Κερίτς» είς «Καλλιρρόη», 
« Θρτα Μπαΐρ» είς «Γήλοφος», «Φεταότσα» είς «Πλά
γιά», «Μπόρλεν» είς «Πεύκο», «Γενίκτας», εΐς «Καλή 
ΙΙετρα» καί «Ντίμοβα Γκλάβα» είς «Κορφή τού Δημή- 
τρη». *

19. Αί παρά τή Κοινότητι Μελισσιού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «ΜπαΜτσας» είς «Άσπροπό- 
ταμος», και «Μπαλίτσας» (Χ155-Ψ 135) είς «Αύλάκι».

20. Αί παρά τή Κοινότητι Μυλοποτάμου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τσαΐρι» είς «Λιβάδι» καί 
■<Κλαρνιτσα» εις « 1 ροχός».

21. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Πέλλης κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής :
«Κράλιβα Στιπάλκα» είς «Βασιλική Κορυφή» καί «Τσέκρι 

« Λκριδοτοπος». ~
22. \ι παρά τή Κοινότητι Παλαιοφύτου κατωτέρω θέ- 

6ετονο,Εχα^γαί· ώς έξής : «Άρπαλίκι» είς «Αρπαγή» 
κα. « Λσμακι» εις «Κοντορεμα».

2.1. Η παρά τη Κοινότητι Πλαγιαρίου θέσις «Τοψίν 
Μ.,ουναρ» μετονομάζεται «Πηγάδι». *

Επαρχία Εδέσσης
Εδέσσης κατωτέρω θέσεις μετο- 

ΧΓμ <,Γκόλον Μπάρδου» είς «Γυμνό»-ο·ν-- °Κ ' 1πα,ρΧαν” εις «Αμμότοπος», «Κόπρινα» είς «Πέ- 
’ Κορυφές». «Πλατανίσκα» είς «Πλατανότοπος «Βι- 

σόκα» είς «'Τψηλή», «Γκιλίν Μπονάν» είς «Νυφοπηγή». 
«Σκάρκα» είς «Πετρωτό», «Καραμάν» είς «Μαύρη Κορυ
φή», «Πέϊβα Κούλα» εΐς «Κορυφή του Πέγιου», «Ντοκέν 
Καμέν» είς «Τρύπια Πέτρα» καί «Παλιό Λευκοβίτς» εϊ- 
«Σκορδότοπος».

2. Αί παρά τή Κοινότητι Αγίου Άθαναο'ίου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Ρουσάν» είς «Ξανθότο- 
πος», «Μπέγνα» είς «Πέρασμα», «Κοϊφέρ Μπλάκ» εί- 
«Πλαγιά», «Ντεμίρ Ντοΰ» εΐς «Κρυόρ'εμα», «Ποζέρνο». 
είς «Θερμιές», «Καλέ» είς «Πόρος», «Σλίβια» είς «Δαμα
σκηνιές», «Στρέτνιοριτ» είς «Μεσαία Κορυφή», «Γκαρτ- 
σκινίβια» είς «Χωραφιές», «Λιάντιφ Άργάτσι» είς «Λου- 
λουδότοπος», «Πιστέρα» είς «Σπηλιά», «Ντόλνα Μπού
κα» είς «Κάτω Όξυά», «Όρέϊτε» είς «Καρυδιές», «Κλούφ- 
κα» είς «Κουφόρεμα» καί «Λότσικ Άργάτς» εΐς «Λουλού
δια».

3. Αί παρά τή Κοινότητι «Άγρα κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής : «Τσιφλίκι Άλγκερ» είς «Κτήμα». 
«Άγερ» είς «Κορυφή», «Λάζουα» είς «Κτήμα Λαζάρου». 
«Μαρίτς» (Χ834—ψ 170) εΐς «Μαρία», «Μαρίτς» είς «Μα- 
κα», «Τσέβήεβον» είς- «Βραχάκι» καί «Ραμίς» είς «Κλέ
φτικη Κορυφή».

4. Αι παρά τή Κοινότητι Άρνίσσης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Όρμάν Τσιφλίκ» εΐς «Δάσος 
Αρνίσσης», «Καραλή» εΐς «Μαύρο Ρέμα», «Σιάνγκα Άρ- 

γατσι» εις «Κορυφή Αναστασίας», «Μπάτσί Λάμπρου» είς 
«Τυροκομεϊον Λάμπρου», «Κουτσάν Σκιμπρές» εΐς «Φτελιά», 
«Μπριμπέγνα Νιβα» είς «ψήλωμα», «Μεγάλ Κάτρα» εΐς 
«Μεγάλο Κάστρο», «Κλίν» είς «Σφήνα», «Καϊνάκ» είς 
«Θερμαι Πηγαί», «Κουρί» εΐς «Δασάκι», «Λίμπαν Λουσάν» 
εις «Φλαμύυριά Λουκά» «Κοστουμόρι» είς «Αξιοθέατο», 
«Κακορμις Ορέ» είς «Καρυδιές», «Καντόλ Καραγάτς» είς 
«Δέντρο», «Μουσδράς» είς «Νερότοπος», «Τσίτσοβο Ξο- 
δενιτσα» εις «Μύλος», «Λάγκο» είς «Λόγκος» «Ούστεν» είς 
«Στόμα», «Ντιμα Νίβα» είς «Χωράφι τού Δήμου», «Τσερ- 
βεντα Βοδα» εις«Κοκκινόνερο» καί«Κρεμένο» εΐς «Γκεμνός».

5·( Αι παρος τη Κοινοιητι Αρσενίου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ως εξής: «Ντά/κα Τέρβα» εΐς «Δοκάρι» καί«Τσα- 
λι» είς «Αγκάθια».

θ· Αι παρα τή Κοινότητι Βρυτών κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ως εξής: «Τζάντζοβο» εΐς «Ρέμα», «Κράσοβιτς»

Λ * ε'''Οια?ικγ1 Κορυφή», «Μπροΰσνα» εΐς «Δροσονέρι», 
«Μανοβο Παντίνα» είς «Βαθούλωμα» καί «Τούπκος Πέ
τρα» είς «Τρύπια Πέτρα».

7. Αι παρα τή,Κοινοτητι Γραμματικού κατωτέρω θέσεις 
ί^™νο6·αζοντ«ι ως έξής: «Καραγάτσα» είς «Φτελίτσα», 
« Αζνα» είς «Κορυφή Συν/ρχου Σεραφείμ», «Καραούλι Μα- 
ναφη» εις «Σκόπια», «Λαπούρ» είς «Στρατιώτης», «Σάδενα» 
είς «Φυτεμένα», «Κυρώσσα» εΐς «Συννεφιασμένη Κορυφή». 
«Βαρτζαρ» είς «Βασιλικόν», «Πεστέρα» είς «Σπηλιά»’ 
«Μπουναρι» εις «Πηγάδι», «Μπέλωφ» είς «Άσπρο», 
«Καρκατσι» είς «Κορακόλιθος», «Ούζούν Ταρλάν» είς «Μα- 
κρυλακκος», «Καραβέλη» είς «Καραβέλης», «Σημέσα» είς 
«Ρεματια», «Τουκουρδίτσα», εΐς «Άγραπηδέα», «Μετε- 
ρέςΐ» εις «Παρατηρητήριον», «Γκόλα» Τσούκα» εΐς «Γυμνή 
Κορυφή», καί «Ούράν Άργάτς» είς «Κοκκινοχώραφο».

Αι παρα τη Κοινοτητι Καρυδιάς κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ως εξής: «Άραμίτοκ Κάμεν» είς «Λησταΰ Βέ- 
τρα», «ΓΙοζικοντ» εΐς «Κορυφή τού Θωμά», «Μέρτζαμ Παν- 
τ!Λ£>> Κ τ°ΰ Θεού», «Γκαγκάν.τς» είς «Ρουλιά»,

,σκα,’α)> “Αεπτοκαρυα», «Καραούλι» είς «Σκοπιά», 
«ΙΙαπρα» εις «Φτέρη», «Μπουτσάριτε» εΐς «Νεροτόπι», 

ενισ.ε» εις « Ελένη», «Σορβίσοβον» είς «Άγουρο», «Ά- 
Ρ*ηλ» εις « Αγριοτοπος», «Νόβουσελ» είς «Νεοχώρι», «Γο- 
λεμ Κοστεν» εις «Μεγάλη Καστανιά», «Όμπλα» είς «Σύν
νεφο», «Σελιβανωφ» είς «Κυπαρίσσι» καί «Πέρ» είς Τού- 

9. *Η
δούσκα»

πα?<Χ τή Κοινότητι Κάτω Λιποχωρίου θέσις «Λε- 
μετονομαζεται «Μαγούλα».
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10. Αί παρά τη Κοινότητι Μεσημεριού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Ίσβόρ» εις «Πηγή», «Ματσκο- 
γιάννη» εις «Γατόγιαννος», «Ραμπλάκ», εις «Πέτρινη Δε
ξαμενή», «Βάλιμάρι» εις «Μεγάλο Ρέμα», «Μπάροβο» εις 
«Λακκούβες», «Στούνρτα» εις «Μαντρί», «Κιλάρτσι» είς 
«Σκοτεινό Ρέμα», καί «Βρέτσμα» εις «Άγριοκερασιά».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Ζωής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Μικρή Γκορίτσα» εις «Δασάκι», 
καί «Σεϊτά >κα» εις «Διαβολότοπος».

12. Αί παρά τή Κοινότητι Νησίου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έ^ής: «Γκράντιστα» εις «ΙΙαλιοϋρι» «Άσά 
«Μπαγλάρ» εις «Αμπέλια» καί «Πόποβα Νίβα» είς «Χω
ράφι του Παπά».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Παναγίτσας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Άσά Μπαγλάρ» είς «Χαλινάρι», 
«Σκάρκατα» είς «Πετρότοπος», «Ντέλεκλερ» είς «Τρυπό- 
τοπος», «Κουπρίβα» είς «Τσουκνίδα», «Κουπρίβα» 
Χ = 740—Ψ225) εις «Τσουκνιδότοπος», «’Όσλοβον» είς 
Παναγίτσα», «Ρόμνα Πούκα» είς «’Ίσια Όξυά», «Τάπαν» 
εις «Τύμπανον» καί «Όσμανάκος» είς «Στρατιώτης».

14. Αί παρά τή Κοινότητι Περαίας κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης: «Καραγάτς» είς «Φτελιά», «Παπά Τερέ» 
είς «Λόφος του Παπά», «Μπέλοβα» είς «Άσπρη», «Καρά 
Μπουρνοϋ» εις «Μαύροι Βράχοι» καί «Ρεκί Πέϊ» είς «Δρο
σερό».

15. 'Η παρά τή Κοινότητι Πετραίας θέσις «Γκόλεμ Ντορ» 
μετονομάζεται «Μεγάλο Ρέμα».

16. 'Η παρά τή Κοινότητι Πλατάνης θέσις «Καραούλι» 
μετονομάζεται «Σκοπιά».

17. Αί παρά Κοινότητι Προφήτου Ήλιοΰ κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής: «Ρεζίνα» είς «Βασίλισσα», 
«Τσικοπέτλοβα» είς «Κορυφή τού Πέτρου», «Ούμιντύλ» 
είς «Κοιμισμένο», «Γκαβανίτσα» είς «Εύθυμία», «Δαμάκιν 
Κάμεν» είς «Σκληρόπετρα», «Λάϊτσα» είς «Ελένη», «Τσι- 
κόριτσα» είς «Κούτσουρο» καί «Καλίνκο» είς «Ροδιά».

18. Αί παρά τή Κοινότητι Ριζαρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Κιούγκι» είς «Λειβαδάκι», «Κο- 
τζά Κισλά» είς «Μεγάλη Περιοχή» «Σιαμάρ» είς «Σαμάρι», 
καί «Ντουλέβα Κεσμά» είς «Μεγάλη Βρύση».

19. 'Η παρά τή Κοινότητι Ριζού θέσις «Άράπ Ταρλάν» 
μετονομάζεται «Χωράφι τού Άράπη».

20. Αί παρά τή Κοινότητι Σεβαστιανών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Νερά Καραγάτς» είς «Νερούλι», 
«Ράμνα Στέργα» είς «Στέρνα» καί «Καϊνάκι» είς «Πηγαί».

21. Αί παρά τή Κοινότητι Σκόδρας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Τσικούτ» είς«Βούρλα», «Τούραβο» 
είς «Χαλασμένη» «Ρακίντα» είς «Δένδρο» «Τρέμπολιτς» 
είς «Καθαρά Κορυφή» καί «Καλιντολ» είς «Λασπόρεμα».

22. Αί παρά τή Κοινότητι Σωτήρας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Γκράντινι» είς «Κήποι», «Σάλκα 
Αυκοχώρι» είς «Λυκοχώρι», «Τσαρνουτσά» είς «Μαυρο- 
κορφή», «Κρίβι Ντερέκι» είς «Στραβόρεμα», «Μόζαρτ» είς 
«Καμένο», «Σκάρκα» είς «ΙΙετροκορφή», «Μπούντιμ» είς 
«Μπούντης», «Κριμινίτσα» είς «Κερανιδαριό»,«Γρίντα» είς 
«Δοκάρι», «Μπαμπατσίνα» είς «Κορυφή τής Γρηάς», «Σε- 
ρεμενοβα» Όρνίτσα» είς «Χάλασμα», Πάπριντε» είς 
«Φτερότοπος», «Πέτκοβα 'Γσούκα» είς «"Υψωμα τού 
Πέτκου», «Στράνα Πρισέκα» είς «Διάβασις» Ματσάρκα» 
εις «Νερότοπος», «Ρεζίστα» είς «Κλαδευτής», «Πιστεράτα» 
εις «Σπηλιά», «Μπιγούρ» είς «Πουρόπετρα», «Μπελίς» 
εις «Άσπροκορφή», «Ζέγρεβο» είς «Χαλινό», «Στράντα» 
εις «Πλαγιά», «Περισεμλή» είς «Ρέμα», «Νταποτ» είς 
«Βελανιδιά», «Καβράνσκα» είς «Κορακόρεμα», «Ριζά- 
σκεριτ» είς «Στρατιώται», «Βάκαρετς» είς «Αγελάδα» καί 
Βρανογρόη» είς «Καλιακούδες».

23. Αί παρά τή Κοινότητι Φλαμουριάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Τσέσμα» είς «Βρύση», «Όρλώφ» 

είς «Αετός», «Σμάϊλ»είς «Ρετσίνι», «Καρούτετς» είς «Πο- 
τίστρα», «Μπέλλα» είς «Άσπρο» καί Γκολίριτ» είς «Γυμνή 
Ράχη».

Δ' Έν τω Νομω καί τή Επαρχία Πιερίας
1. Αί παρά τω Δήμω Αίγινίου κατωτέρω θέσεις μετονο

μάζονται ώς έξής: «Χαραμίλακκας» είς «Καπνότοπος». 
«Τοπίνιτσα» εις «Κρυονέρι», «Μπάρα» είς «Λιμνούλα». 
«Μπουγάζι» είς «Λαιμός» «Νταμάρια» είς «Άνάληψις». 
«Νερούγια» είς «Νερότοπος» καί «Κιοσές» είς Δέλτα».

2. Αί παρά τω Δήμω Κατερίνης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς εξής: «Καραγάτς» είς «Καρυδιές», «Κομάν- 
τζα» είς «Ριζά», «Τσιφλίκι Σπυριδωνίδου» είς «Σκοπιά». 
«Κόχτα» είς «Παλιούρι», Νουτσάρα» είς «Νερούλι», «Σμά- 
ϊλο» είς «Λεύκη» καί «Καραγάτς» είς «Καρυδιές».

3. Αί παρά τω Δήμω Κολινδροΰ κατωτέρω θήσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Ντούμσιος» είς «Ράχη», «Τεπονίτσας» 
είς «Κερασιές», «Θολοϊτσκάρ» είς «"Υψωμα» καί «Άρ- 
δουραμάν» είς «Άϊνικόλας».

4. Αί παρά τω Δήμω Λιτοχώρου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Κορτζά» είς «Άγριαχλαδιά», «Μπα- 
ντάρα» είς «Λογοθέτης», «Μπάρες» είς «Πηγές», «Γκόλ- 
να», είς «Στήθωμα», «"Ισβουρος» είς «Άναβρυκό», «Ζγκριά» 
είς «Πέρασμα» καί «Μαγαζιά» είς «Αγοραστά».

5. Αί παρά τή Κοινότητι Αγίου Δημητρίου κατωτέρω θέ
σεις, μετονομάζονται ώς έξής:« Γκαμπζές» είς «Βράχια», 
«Τσαΐρια» είς «Λιβάδια» καί «Σούρμπα» είς «Κορυφή».

6. Αί παρά τή Κοινότητι Άλωνίων θέσις «Πρατμος» 
μετονομάζεται «Κρυονέρι».

7. Αί παρά τή Κοινότητι Βροντούς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Ντίμ Φοράδα» είς «Δήμος», 
«Νιζαμήδες» εις «ΓΙαλαιοχοιραφα», «"Ανω Ρογγιά» είς 
«Κλήροι», «Μπούμπαρα» είς «Πυκνόφυτον», «Μπάρα» είς 
«Λίμνη», «ΙΙαλιμπάσι» είς «Κρυόβρυση» καί «Μπογάζι» 
είς «Άγιατριάς»,

8. 'Η παρά τή Κοινότητι Δίου θέσις «Ίσβόρι» μετονο
μάζεται « Πηγές».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Έλατοχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Σαρμάτζα» είς «Φούντα», «Κοϋ- 
τλος» είς «Κοτύλη», «Νταραβίγκα» είς «Διάσελλο», «Πα- 
λιογκορτσά» είς «Αχλάδα», «Τσερνόχοβα» είς «Όδυσσεύς», 
καί «Μπάγκα» είς «Δεντρί».

10. Αί παρά τή Κοινότητι Καταλωνίων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Μοτσάρα» είς «ΙΙοτίστρες», 
«"Ισβορος» είς «Αρχάγγελος», «Μπογκτάνα» είς «Πανόρα
μα», «Μπεηλίκι» είς «Έληά» καί «Ρόγγια» είς «Λημέρι».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Κάτω Μηλέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Νταμάγα» είς «Κούνια», «Μπα- 
λαούρες» είς «Καστανιά», «Γκόρτσα» είς Αχλαδιά», «Γκόρ
τσο Ούρανός» είς «Ούρανός», «Λαϊνισή» είς «Λαζονήσι», 
«Μπάρα» είς «Πέταλον» καί «Μπαταμάρ» είς «Πέρασμα».

12. 'Η παρά τή Κοινότητι Καλλιθέας θέσις «Βρέζο» με
τονομάζεται «Νιάματα».

13. Αΐ παρά τή Κοινότητι Κορινού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Χαβούζ» είς «Πύργοι», «Παλιό 
Ρεβένι» είς «Πλαγιές», «Μπατάκια» είς «Δέλτα», «Κοσί- 
στρα» είς «Βοσκή», καί «Τσαΐρια» είς «Λιβάδι».

14. 'Η παρά τή Κοινότητι Κούκκου θέσις «Μπογιάτα» 
μετονομάζεται «Μαντριά».

15. Αί παρά τή Κοινότητι Λεπτοκαρυάς κατωτέρο; θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Βακούφικα» είς «Μοναστηριακά», 
«Μπάρα» είς «Πέρασμα», «Γκόλ<να», είς «Ράχη», καί «/Αια
κού Ταμπούρι» είς «Λιάκος».

16. Αί παρά τή Κοινότητι Λόφου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Ρόγγια» είς «Πετρώματα», «Γκορ- 
τσές» είς «Απιδιές», καί «Ντάμια» είς «Στάβλος».
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17. 'Η παρά τη Κοινότητι Μακρυγιάλου θέσις «Καρα- 
γάτς» μετονομάζεται «Παλιόπυδνα».

18. 'Η παρά τή Κοινότητι Μεθώνης θέσις «Ρεβένια» 
μετονομάζεται «Κορυφή».

19. 'Η παρά τη Κοινότητι Μοσχοποτάμου θέσις «Τσα- 
κρί» μετονομάζεται «Δίσκος».

20. 'Η παρά τή Κοινότητι Νέας Εφέσου θέσις «Τσαΐρια» 
μετονομάζεται «Λιβάδια».

21. 'Π παρά τή Κοινότητι ΙΊαλαιοστάνης Θέσις«Τσάμ 
Δημέοι» μετονομάζεται «Ράχη».

22. Αί παρά τή Κοινότητι Πλαταμώνος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Σαλτάνι» εις «Κρυόβρυση» καί 
«Καραγάτσι» εις «Λιβάδια».

23. Αί παρά τή Κοινότητι Πόρων κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης: «Τζιέτζιονη» εις «'Αϊθανάσης» καί 
«Φτές» εις «Αμπέλια».

24. Αί παρά τή Κοινότητι ΓΙύδνης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης: «Γκριντιά» είς «'Αϊδημήτρης», «Χα
σάν» εις «Πηγή», «Συν. Μπάνας» είς «'Αμαλία», «Συν. 
Καβακλή» είς «Άναλήψεως» «Άλκοβίτσα» είς «Χείμαρ
ρος», «Μπουγάζι» είς «Κλεισούρα», καί «Μπαξέδες» εις 
«Λαχανόκηποι».

25. Αί παρά τή Κοινότητι Ρητίνης κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξης: «Ντερβένι» είς «Κλεισούρα», «Βα- 
κούφικο Μανδρί» είς «Μαντρί», «Καράντολο» είς «Ρέμα» 
καί «’Αμπουλτώνες» είς «Δέση».

26. Αί παρά τή Κοινότητι Ρυακίων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Σουγλιάϊ» είς «Πέτρα», «Παλιο- 
μπατσι» εις «Πουρνάρια» καί «Οΰρδα» είς «Κρυόβρυση».

27. 'Η παρά τή Κοινότητι Σβορώνου θέσις «Καραούλι» 
μετονομάζεται «’Αγνάντι».

28. Αί παρά τή Κοινότητι Σεβαστής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Τέκαβα» είς «Μυγδαλιές», καί 
«Ντίμ» είς «Βρύση».

29. Λι παρά τή Κοινότητι Τριλόφου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Κοτζά Ντερέ» εις «Ρέμα», «Ταρ- 
τάρ Ντερέ» είς «Πηγές», «Ταουσάν Τεπέ» εις «Άγονο», 
«’Ορτά Ντερέ» είς «Λεφτοκαρυές», «Κλησιά Μπαΐρ» είς 
«'Λγιατριάς», «Γιαννικλίκ» είς «Κουμαριές» καί «Σινόρ 
1 επέ» είς «ΆϊΌόδωροι».

Ε' Έν τώ Νομώ "Εβρου 
Επαρχία Άλεξανδρουπόλεως

I. Αί παρά τω Δήμω Άλεξανδρουπόλεως κατωτέρω θέ
σει- μετονομάζονται ώς έξης: «Ίοντζέ Τεπέ» εις «Τριφύλι» 
«Άκ Τάς» είς «Άσπρόπετρα», «Μποστάν Ντερέ» είς «Πε
ριβόλια», «Καρά Μπιγιοτ» είς «Μαυράκι», «Κούς Κουΐν» 
είς «Πουλί», «Γκουσκάγια Σιρτί» είς «Αετός», «Μπάλ 
Ντερέ» είς «Μέλισσα» «Σουΐν» είς «Πηγή», «Καβάκ» είς 
«Λευκή», «Άντά Τεπέ» είς «Κώνος» «Γκιόχ Τεπέ» είς 
«Ούρανός», «Γκιαούρ Ντερέ» είς «Βρύση» «Καβάκ» είς 
«ΙΙεροικι», «Μπογατζάκη» εις «Βοριάς» καί «Γιος Τεπέ» 
εις α Εληά».

2. Αι παρα τή Κοινότητι Άβαντος κατωτέρω θέσεις
μετονομάζονται ως εξής: «Τσιφλικάκι» είς «Χωραφάκι», 
«Πετμες Ταπρακ» εις «Γλυκόχωνα», «Σκουπαλίκ» είς 
«^κουπα», «Καρανικ» είς «Σκοτεινό», «Τσανάκαλι» είς 
«Απόκρημνο» «Καπί Τεπέ» είς «Χελώνα» «Φενέρ Τεπέ» 
εις «Φανός», «Άρντί Τεπέ» είς «Μακρύλοφος» «Μπος Τε- 
πε» εις «Γυμνόν», «Άρλαάν Τασί» είς «Τάσος», «Καρακού- 
^ι» <κς «Κόρακας», «Μπας Μπαλαμούτ» είς «Βελανιδιές» 
« Λρακ 1>> εις « Αραπης», «Χαληκιόϊ» είς «Άλικα» «Γε- 
(Χίηο <<’,Ιρέν” είς «Ειρήνη», «Γερλίσιοι»

ο’ 3π? <,Ανω^λο'9 «Γερλίσιο», (Χ048-Ψ 
.ι„ «ΙΙλατωραχη», «Γερλίσιο» (Χ063—Ψ323) εί- 

«Βάτραχος» και Κιομ,ουρλί» εις «Κάρβουνο».
3. Αι παρά τή Κοινότητι Αίσύμης κατωτέρω θέσεις μεοτ- 

νομάζονται ώς έξής: «Ταρλά Τεπέ» είς «Ισώματα», «Μαντέμ 
είς «Μέταλλον», «Κουρτσσσίκα» είς «Κουτσόν» «Άρμου 
Τσιφλίκ» είς «Έξοχή», «Ντουμποκλέρ» είς «Διπλόν», «Α
λί Τεπέ» είς «"Αλογον», «Μαρίν Τεπέ» είς ήΜαρϊνος». 
«Καρά Τεπέ» είς «Μαυρόλοφος» «Τσεπέλ Καγιά» είς «Μυ 
τερό». «Καραλαίκια» είς «Κτήματα» καί Χοτζάκιοι» είς 
«Έρημοχώρι».

4. Αί παρά τή Κοινότητι Άνθείας κατωτέρω θέσεις μετο 
νομάζονται ώς έξης: «Καραγασλίκια» είς «Φτελιές», «Ά 
ντάς» είς -«Νησί», καί «Τρανσές» είς «Πεδινό».

5. Αί παρά τή Κοινότητι Δορίσκου κατωτέρω θέσει: 
μετονομάζονται ώς έξής: «Ζαμπακλί» είς «Κρίνος», «Κίρια· 
είς «Έξοχή», «Τσαΐρια» είς «Λιβάδια», «’Αλή Γκιολ» εί; 
«Ψάρι», «Μιντές Τεπέ» είς «Πλατύλοφος», «Άλ Μπαΐρ» 
είς «Κοκκινόλοφος» καί «Βουζί Λοφυ> είς «Βυζί».

6. Αί παρά τή Κοινότητι Δωρικού κατωτέρω θέσεις μετο 
νομάζονται ώς έξής: «Τασλίκ» είς «Πέτρωνα», «Τουσλεμέ- 
είς «’Ίσωμα» καί «Κούρτσεκι» είς «Λύκος».

7. 'Η παρά τή Κοινότητι Καβησοϋ θέσις «Δοϊράυ Τεπέ» 
μετονομάζεται «Μακρύλοφος».

8. Αι παρά τή Κοινότητι Κίρκης κατωτέρω θέσεις μετο 
νομάζονται ως εςής: «Χότζα Ταρλάν» είς «Παπάς», «11α- 
ναΐρι» είς «Πανηγύρι»«Καπλάτ Τεπέ» είς «Τίγρης», «Σασ 
λίκ» εις «Ί αθόρεμα» «Κιουτσούκ Καγιάκ» είς «Βραχόρεμα>· 
«Ντουσμέ Ντ.» είς «Καταρράκτης» «Σιβρί Τεπέ» είς «Σου 
βλι», « Ορτα Καγια» εις «Μέσος Βράχος» «Κιουτσούκ 
Καγια» (0X27—Τ 367) είς «Μικρός Βράχος» καί Μεγ. 
Σαρι Μπουρουν» είς «Κιτρινόρραχη».

θ· νΑι πχΡα Κοινοτητι Λουτρού κατωτέρω θέσεις μετο 
νομαςονται ώς εςής: «Κουσοϋ Καγιοΰ» είς «Πετροπούλι». 
«Τσαλί Τ» είς «Λαγός» «Τσακμακλή» είς «Πλαγιά», «ΓΙέ 
ϊκο» είς «Πεύκος», «Μπαμπά Τ» είς «Μεγάλος Βράχος». 
«Κουγκουν Καγια» εις «Προβατάς», «Ντερμέν Τεπέ» εί: 
«Μύλος», « Ορτα Γεπε.» εις «Μεσόλοφος», «Κούς Τεπέ» 
εις «Κότσυφας», «Ντοϊλούτ» είς «Κούκος», «Κιουτσούκ»· 
εις «Μικρακι», «Καρα Όσμάν» εις «Μαυροδάσος», _«Κούμ 
Τεπε» εις « Αμμουδιά», καί «Γέλτζα» είς «Κομμένη».

10. Αί παρά τή Κοινότητι Μάκρης κατωτέρω θέσεις με· 
τονομάζονται^ώς έξής: «Καζανλί» είς «Καζάνια», «Καβατζί- 
κια» εις «Λεύκες» και «Τσιφλίκι Αποστόλου» είς «Κτήμν 
Αποστόλου».

11. Αι παρα τή Κοινοτητι Νίψης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Τουρλούχ» είς «Πλάτωμα», «Τσι- 
φλικ» εις «Νομές», «Μπουγάζι» Πεύκων» είς «Πευκάκια». 
«Χωραφια Τσιφλικιού» είς «Κτήματα», «Ντοϊλούτ Τεπέ» 
εις Ιερακι», καί «Καρατάς» είς «Μαύρο Λιθάρι».

12. Αι παρα τή Κοινοτητι Πυλαίας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Γκιολ Τεπέ» είς «Μάτι», «Για- 
βρεκ Καγια» εις «Ξηρόν», «Ντελί Τ.» είς «Τρελλός», «Τσε- 
σμέ 1.» εις «Βρύση», «Κουσακλίκι» είς «Ζωνάρι», «Κου- 
σακλι» εις «Ζωνάρι», «Γκεμουρτζιλερί» είς «Καρβουνιά- 
ρης», «Μπαγλαρ Τ.» είς «Αμπέλια»; «Κατσαμάκι» είς 
«Λυλος», «Τσακμακ Καγιά» είς «Πυρόλιθος», «Σουούκ Σού 
1 επε» εις «Κρυονερι», «Γκολντουρούμ Ρ» είς «Λιθόστρωτος» 
«1 κεμουρτζιλέρ Ρ» είς «Καρβουνιάρικο», «Έσέ Ξουρέ» είς 
«Αγωγιάτης» «Καρά Άρδουτς» είς «Κέδρος», «Άλάν 
Μπουρουν» εις «Μύτικας», «Καλέ Τ.» είς «Φρούριον»,

Κανταέμ Τ.» εις «Γουρικο», «Χατζή Μπαΐρ» είς «Καλύ
βες» και Μπουγιουκ Ντ.» είς «Μέγα Ρέμα».

13 Αί παρά τή Κοινότητι Συκορράχης κατωτέρω θέσεις 
μ=. .ο ομαζονται ως εςής: «Κούζ Μπουνάρ» είς «Αηδόνι» 
και «Καζανλί Ράχη» είς «Ράχη». '

πθφ* ^Κοινότητι Φερών κατωτέρω θέσεις με- 
«Καοά τ·τανως «Τασλί Σουβάτ» είς «Πετρωτά»,
«Χαυν,Λ0 >σαλΜ εΐζ «Άσιά Μπεκί» είς
βελίκ» ε ’ α^π°?°”τ Χα"άΜ «Τριφυλλεώνας», «Τζε- 
βελικ» εις «Καρυδιά», «Παπάς Ταρλά» είς- «Π^ππάς», 
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«Γιαμουροΰ Καγιά» είς «Πετροβούνι», «Ούζούν Άγάτσι» 
είς «Μεγάλο Δένδρο», «Καρά Έρέκι» είς «Δαμασκηνιά» 
καί «Μπακουρουμπέκι» είς «Βάτραχος».

Επαρχία Διδυμοτείχου.
1. Αί παρά τω Δήμω Διδυμοτείχου κατωτέρω θέσεις 

μετονομάζονται ώς έξής : «Σαρί Μπαΐρ» είς «Άνηφοριά», 
«Γκιόλα» είς «Χλόες», «Μενεξέ Ντερέ» είς, «Μενεξές», 
«Τσιφλίκι» είς «Αγρόκτημα», «Τόπ Μεσέ» είς «Στρογ- 
γύλια», «Τσελελίκια» είς «Βελόνη», «Τσαμπάζ Τεπέ» είς 
«Μεσίτης» καί «Παλαμάρκα Ρ.» εις «Παλάμη».

2. Αί παρά τή Κοινότητι Άλεποχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ταουσάν Τ.» είς «Λαγοκορφή», 
«Γκότσε Τεπέ» είς «Κριός», «Γκιρένια» είς «'Αλμύρες» 
και «Κοτζά Γκιολέρ» είς «Ραχούλα».

3. Αί παρά τή Κοινότητι Άμορίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καούρ Ρ.» είς «Χλωρόν», «Κιου- 
προΰ Ρ.» είς «Πόρος», «Κιόσκι» είς «Έξοχή», «Μηλτζή 
Σαγιά» είς «Στέμμα», «Καρά Τσουμάκ» είς «Μαύρος "Ογ
κος», «Έντζέ Μπουροϋ» εί «Ψιλομύτη» και «Γκελή Μεζαρή» 
είς «Τάφος».

4. Αί παρά τή Κοινότητι Ασβεστάδων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Σαρί Μεσέ» είς «Χλωμός», 
«Αλάνια» εις «Στήθος», «Τζαντή Ντ.» είς «Ρέμα», «Σαρί 
Γιάρ» εις «Ανοικτόν,» «Μπαλούγκελες Ρ. » είς «Ρέμα», 
«Κουννιούν Ρ.» είς «Κριός», «Κέτσαλα» είς «Βότσης», 
«Μέλ Τεπέ» είς «Σωρός» καί «Νίλα» είς «Ψήλωμα».

5. Αί παρά τή Κοινότητι Ασημένιου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Άνά Ντ.» είς ,«Μάννα», «Ντου- 
κούλ Μπουνάρ» είς «Εννέα Βρύσες», «Σεμέν» είς «Άση- 
μόρεμα», «Μπάς Άγίλ» είς «Στάνη», .«Καβάκ Ντερέ» 
είς «Πλατάνια» καί «Σελήμ Κουρού» είς «Δασοκορφή».

6. Αΐ παρά τή Κοινότητι Άσπρονερίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ντελή Όρμάν» είς «Τρελλός», 
«Μπεσίκ Τεπέ» είς «Κορυφή», «Δεμουτέ Λοφ.» είς «Λόφος 
καί «Ντελή» Όρμάν» είς «Δασωμένο».

7. Αί παρά τή Κοινότητι Βρυσικών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώςέξής: «Μπαλάρ Καζάλη» είς «Αμπέλια», 
«Μπάρες» είς «Τρύπα», «Σαρί Γιάρ» είς «Χρώματα)», 
Τσαουσλή» είς «Κούκος» καί «Ζαντάς Τ.» είς «Χάνος».

8. Αί παρά τή Κοινότητι Έλληνοχωρίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μπόκες» είς «Πέρασμα», 
«Τσιγγενέ Τεπέ» είς «Τσιγγάνος», «Σαρί Μπαΐρ» είς «Χε- 
λώνη,» «Μποΰπκες» είς «Τρύπες», «Τσατάλ Τεπέ» είς «Σχι
στόν», «Μπαϊράκι» είς «Σημαία», «Τεκές» είς «Καλόγε
ρος», «Πετροΰζες» είς «Ράφια», «Καβάκ Ντ.» είς «Πλά
τανος», «Καρτάλ Τ» είς «Αετός», «Κοριτζούλα» είς «Φά
ρος», «Ντούπκα» είς «Κορυφή», «Καβακούδι» είς «Πλα
τάνι», «Καβάκ» είς «Πλάτανος», «Νταγάν Τ.» είς «Ανα
τολή», «Μεζάρ Γιουλοΰ» είς «Μνήματα», «Έσκί Μπαϊρή 
είς «Ανώμαλα» καί «Καγιαλού» είς «Πετρωτόν».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Θουρίου κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής : «Παζάρ» είς «Αγορά», «Όλοΰ 
Όρμάν» είς «Καψάλα», «Μικρό Ντολασμά» είς «Γυρί
σματα» καί «Μεγάλο Ντολασμά» εις «Στροφές».

10. Αί παρά τή Κοινότητι Καρωτής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής :« Μπάρα» είς «Φελός», «Γιουρλή» 
είς «Ζώνη», «Κουρουτζή» είς «Φύλακας» καί «Τσαλή Τ». 
είς «Βέλος».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Κυανής κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής: «Μεράδες» είς «Κοινά», «Πίρτσιφλι» 
είς «Έξοχή» καί «Καπλάνα» είς «Σκέπη».

12. Αί παρά τή Κοινότητι Κυριακής κατωρέω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Άλμπέν Κοροΰ» είς «Πεταλω
τής», «Τατάρ Σιρτί» είς «Δίδυμον», «Σουλουτζά Ρ» είς «Γυ
ριστό», «Άλμπάν Κουρού» εις «Δάσος», «Καγιατζίκ» 
εις «Λιθιας», «Καζάν» είς «Καζανάκι», «Ντομούζ Ντά» 

είς «Χοίρος», «Ντεμίρ Καπού» είς «Σιδηρόπορτα», «Άρ- 
δίτς Αλάνια» είς «Κέδρος», καί «Τσιφλίκι» είς «Κτήμα».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Λαβάρων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κοκκάλα Μαγίλα» είς «Κοκ- 
καλάς», «Τσοπάνου Τσούκα» είς «Βοσκός», «Κούς Τ.» 
είς «Πουλί», «Σαντσουκλί» είς «Σμίλη», «Κϊούη Ρ» είς 
«Ρέμα» καί «Σαμάρκα Καγιά» είς «Σώμα».

14. Αί παρά τή Κοινότητι Μάνδρας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Ντομούς Ρ.» είς «Γουρουνό- 
ρεμα», «Ντόμηρον» είς «Βώλος» καί «Τσαλούκα» είς «Σχοΐ- 
νος».

15. Αί 7υαρά τή Κοινότητι λίάνης κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής : «Καραγάτς Μπαΐρ» είς «Σκοπός» καί 
«Κούρτ Γκιόλ» είς «Λυκόρεμα».

16. Αί παρά τή Κοινότητι Μαυροκκλησίου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Γιαϊλατζίκ» είς «Πλα
τεία,» «Κοσνάκ» είς «Στρατιώτης», «Γκουλιαμίρ» είς «Γυ
μνός», «Μπαλάρ Ντ.», είς «Άμπελόρεμα», «Γκασλά Τ.» είς 
«Χιονιάς», «Καλά Μπαΐρ» είς «Πνοή», «'Ί’ψωμα Μαντά» 
είς «Βούβαλος», «Τόπ Μεσέ» είς «Ψήλωμα», «Τσασλούκ Τ» 
είς «Πετρόλοφος», «Λιάσκα Ντερεσί» είς «Ποτάμι».

17. Αί παρά τή Κοινότητι Μεταξάδων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κατζή Κουρού» είς «Ξεροβούνι», 
«Καζαντζές» είς «Δασοράχη», «Τάς Τεπέ» είς «Λιθάρια» 
καί «Κοτζά Τ.» είς «Μεγάλος Λόφος».

18. .Αί παρά τή Κοινότητι Μικρού Δερείου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Κεβρά Τσαΐρ» είς «Βοσκή» 
«Σαρακατσάν Καλύβα» είς «Στάνη», «Φέρα Κολύμπα» είς 
«Σπίνος» «Βαρόλ Κοριβαλάρ» είς «Σταύλος», «Πανίτικα 
Λοφ» είς «Στήθωμα», «Κουρτάν Τ.» είς «Σωρός», «Κάσεβα 
Τσούκα» εις «Βέργη», «Τσακήρ Μαχ.» είς «Σπίτια», «Ντερ- 
μέν» είς «Μύλος», «Σεϊτάν» είς Διαβολόρεμα», «Μπαϊρα- 
κτάρ» είς «Σημαιοφόρος», «Τσαμάς» είς «Ρέμα», «Ρά- 
τσοβα» είς «Κάμπος», «Ντομπράβος» είς «Καλόρεμα», 
«Ράτσοβο» είς «Πράσινο», «Τσιφλικάκι» είς «Κτηματάκι», 
«Καρκάς Τ.» είς «Φρύδι», «Ντεμίρια» είς «Σιδηρόρεμα», 
«ΓΙερενλί» είς «Σπίνος», «Καρά Όρμάν» είς «Μαυροδά- 
σος», «Τσελιαχέρια» είς «Χέρια», «ΆντάΤεπέ» είς «Βρύση» 
«Σεϊτάν» είς «Διαβολόρεμα», «Κίρ Όλού Τσαΐρ» είς «Ε
ξοχές», «Ταουσάν» είς «(Λαγός», «Γιαλιντζέ» είς «Ψευτό- 
ρεμα», «Καράκι» είς «Κόρακας», «Ντουμάν» είς «Καπνός», 
«Κοζίλ Ντελή Ντ.» είς «Τρελλόρεμα», «Κούμ Ταρλά» είς 
«Άμμούδες», «Όμαρλάρ» είς «Ερείπια», «Κιζεναίκ» 
είς «Ρέμα», «Χασάν Ταρλά» είς ((Δύο Πηγές», «’Λλισάν 
Μάχλα» είς «Άλυσσίδα», «Καρτινζιέ Μαχ.» είς «Γέρικος», 
((Κοράκι Μάχ.» είς «Κοράκια», «Χασαντζίκ Μπουνάρ» 
είς «Φύλακας», «Τζιβάκ Τσιφλίκ» είς «Ερείπια», «Τατάρ 
Πανηγύρι» είς «Πανηγύρι», «Τσαΐρια Καγιατζίκ» είς «Λι
βάδια», «Νταούλ» είς «Τύμπανον», «Κιζίλ Ντελή Ντ.» 
είς «Τρελόρρεμα», «Ντερμέν» είς «Μύλοι» καί «Όρταντζά 
Μπουρούν» είς ((Μύτη».

19. Αί παρά τή Κοινότητι Πετράδων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ούς έξής : «Μπουζάγι» είς «Στόμα», «Άλ- 
τσακές» είς «"Απιστος», «Μπέντια» είς «Φράγμα» καί 
«Τσερνίκα» είς «Μαυρόλοφος».

20. Αί παρά τή Κοινότητι Πραγγίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : ((Γκερένια» είς «'Αλμύρες» καί 
«Ντεσέ Κουνάκ» είς «Καταφύγιου».

21. Αί παρά τή Κοινότητι Π ρίντοκκλησίου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής: «Τσιφλίκι» «είς «Έπαυλις», 
«Τσούκας Πηγάδι» είς ((Πηγάδι», «Ντουλασμά» είς«Ρέμα», 
«Ντεμίρ Καπού» είς ((Σιδηρόπορτα» «Άϊ Ντερέ» είς ((Φεγ
γάρι», «Κεσκινίτσα» είς «Μαχαίρι»,«Άρδίτς» είς «Σκορπιό», 
«Κιουπλέρ» είς «Πυθάρια», «Γκόλινε Λοφ.» είς «Στήθος» 
«Μοναστήρ Τ» είς ((Μοναστήρι», «Παλιντζά Ντ.» είς 
«"Αγριος», «Σουλατζή Ντερέ» είς ((Ποτιστικόν», «Φράγκα 
Ρ. » είς Φράγκος».

22. Αί παρά τή Κοινότητι Πυθίου κατωτέρω θέσεις 
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μετονομάζονται ώς έξης : «Καρτάλ Τ.» είς «Αετός», «Τσα- 
λίκι» είς «Αγκαθωτό», «Άράπ Τσαΐρια» είς «Αραπιά», 
«Καρασλίκι» είς «Σκοτεινιά», «Τσιμπουκλί» είς «Πίππας» 
καί «Τσατάλ» είς «Σχίσμα».

23. Αί παρά τη Κοινότητι Σιτοχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Καβάκ» είς «Λεύκη», «Γκερένια» 
είς «Ροφός», «Κατρατζή Γκιολά» είς «Λάσπες» καί 
«Τσοπάν Τεπέ» είς «Βλάχος».

24. Αί παρά τη Κοινότητι Έλαφοχωρίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Κομσάλια» είς «Άμμου^ 
δερόν», «Κουτσούκι» είς «Μικρόν», «Έσέχ Ταρλά» είς 
«Γάιδαρος», «Σαϊβάν» είς «Μώλος», «Τσαμπά» είς «Ρέμα», 
«Άπτάλ» είς «Χαζός», «Κομμένο Κουρί» είς «Κομμένο 
Δάσος», «Καραγάτς Άλή» είς «Κλειστόν», «Τσεκούροβα» 
είς «Λάκκα», «Άσλαμάδες» είς «Μπόλια», «Κουμπέ Χαλή» 
είς «Στοφή», «Κούρ Τ» είς «Σπηλιά», «Ταρλά Τ.» είς 
«Κόρφος», «Κελεμέδες» είς «Κλήματα» καί «Στρατ. Τεπέ» 
είς «Κλοιός».

Επαρχία Όρεστιάδος.
1. Αί παρά τω Δήμω Όρεστιάδος κατωτέρω θέσεις με

τονομάζονται ώς έξής : «Τικιλέρ» είς «"Αμαξα», «Ταρλά» 
είς «Ανοιχτό», «Καρά Τσαλίκια» είς «Άγκαθιάς», «Καρά 
Τσοπράκια» είς «Ισώματα», «Τζεβισλίκι» είς «Καρυδιά», 
«Κούν Τεπέ» είς «'Απαλός», «Άκάχ Γιαλού» είς «Δρο
σάτου», «Άϊβαλί» είς «Κυδώνια», «Νταλή ’Ακάκι» είς 
«Κλαρί», «Ιασλι» εις «Άδενδρο», «Μισελίμ Ντερέ» είς 
«Μιχάλης», «Αβρά Μπουνάρ» είς «Δροσιά», «Μισελίμ 
Κρί» είς «Νεράιδα», «Ντεβρέ Άρυάς» είς «Κριός» «Έλ. 
Μπουργάς» είς «Πλατύρεμα», «Πελιβάν Τσαΐρ» είς «Λι
βάδι», «Ταουσάν Κοροΰ» είς «Λαγός» «Μεσοζαλούκι» είς 
«Σωρός», «Καβακλίκι» είς «Πλάτανος», «Όρτά Μπουνάρ» 
είς «Μέσον», «Μπαλή Γκιολί» είς «Ψαρόλ μυη», «Σαρί Γιάρ» 
είς «Κιτρινόχωμα», «Βακούφ Καραγάτς» είς «Μαυρόδενδρο», 
«Κιούστον» είς «Κεχρί», «Σουλιουτλί Άσμάκι» είς «Νε
ρότοπος», «Μπαγλάρ» είς «Αμπέλια», «Γιέλ Τεπέ» είς 
«Στάλα», «Τσαμούρ» είς «Λάσπες», «Καισές» είς «Βερυ- 
κοκιά», « Γκιόλια» είς «Λίμνες», «Κεμέρ Μπαΐρ» είς «Τυ
χερόν» «Καλέ Μεζαρί» είς «Πύργος» καί «Τσιφλίκι Βρ.» 
είς «Βρύση».

2. Αί παρά τή Κοινότητι Άμπελακίων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Χαλαή Ντ.» είς «Κήπος»,, 
«Μπαχτσέ Ντ.» είς «"Αρχοντας», «Ντουντολιά» είς «Πέ
ρασμα» καί «Άράπ Τσεσμέ» είς «Άράπης».

3.^Αΐ  παρά τή Κοινότητι "Λρζον κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Λαπαζάτι» είς ««Μαλακά», «Τσου- 
κούρ Τσαΐρι «είς «Ισώματα», «Κιορπελίκι» εις «Τρυφε- 
ρούδι», «Μπατάλ Μουνάρ» είς «Πηγή» καί «Άσμάκι» είς 
«Ι’έμα».

4; Αί παρά τή Κοινότητι Βάλτου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται, ώς. έξής : «Τούβλα Μπουνάρ» είς «Καμίνια» 
« 1 οπ Μεσέ» είς «Δρύς» καί «Τσιλπΐ» είς «Δύσκολο». ’

5. Αί παρά τή Κοινότητι Δικαίων κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής : «Μαράς Σινιούρ» είς «Σύνορον» 
«Μπαΐρι»είς «Μύτη», «Τεπελένι» είς «Κρήνη», «Κινλή» 
εις «χ,τρώμα», «Μπάρα Μπροϋ» είς «Αγάπη», «Όβάς» 
εις «Κάμπος», «Μπογιαλίκι» είς «Άπλωμα», «Καζαλίκι» 
εις «ςανθο», «Γκέρτεμε» είς «Ψεύτης» «Άηλιά Μπαΐρι» 

. η χ<Χΐαςν ’ <( ,Κπάνω Τσεσ^» είς «Άνω Βρύση», 
«,Ουζουν~ Μπου-,αλουκι» είς «Μοσχάρι», «Γιανίκ Κουρού» 
εις «Μαύρος», « 1 σακνά» είς «Βελόνα» καί «Χάν Ταολά» 
εις «Χανοε». ~

>. Αι παρα, τή Κοινότητι Ελαίας κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ως εζης : «Τσιφλίκι Δημοσίου» είς «Φυτείες» 
«Μπουργκαρ 1 ιολοΰ» είς «Βούβαλος» καί «Μπακτσέδες» 
εις «Κήποι». 5

7. Αί παρά 
νομάζονται ώς

τη Κοινότητι Ζώνης κατωρέρω θέσεις μετο- 
εςης : «Καρά Όρμάν» είς «Μαυρόδασος», 

«Τασλίκ Μπαΐρ» είς «Νεκροταφείου», «Χιρσίζ Τεπέ»^ είς 
«Κλέφτης», «Ζωρζαγάν Τ» είς «Ζωγράφος», «Χαμπουρ- 
λούκι» είς «Ράχη», «Γιουσούφ Τεπέ» είς «Μύτικας», 
«Ντερμέν Ντ.» εις «Μύλος», «Τσατάλ Ντ.» είς «Σχιστό» 
«Τσαούς» είς «Λοχίας», «Σαρμουσακλή Ντ.» είς «Σκορδιάς», 
«Έσκή Μπαγλάρ» είς «Παληάμπελα», «Ντουλμαλίκ» 
είς «Γεμιστή», «Γκερενλίκ» είς «Άλμΰρες», «Άσλέν Κου
ρού» είς «Λιοντάρι», «Μάλ Τεπέ» εις «Πλούτος», «Μπόζ 
Τεπέ» είς «Πάγος», «Καρτάλ Τ.» είς «Γεράκι» καί «Του- 
γλέδες» είς «Σκάλα».

8. Αί παρά τη Κοινότητι Καβύλης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καρατοπράκι» είς «Σκοτεινά», 
«Γιουρτια». είς «Κήποι», «Έμιρλή» είς «Αρχοντικόν», 
«Παμπούκ» είς «Βαμβακιάς» καί «Καρά Τοπράκι» είς «Μαυ
ροχώματα».

9. Αι παρά τη Κοινότητι Καστανεών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τόϊ Κονάκι» είς «Κατάλυμα», 
«Ζαφιρ Γκιόλ» είς «Ζαφείρης», «Ντεβετζιόγλου» είς «Κα
μήλα», «Μπουλαλικι» είς «Τύχη», «Γκιντίλ Μπουνάρ)» 
εις «Πηγάδια» καί «Άντάς» εις. Νησί».

10. Αι παρά τη Κοινότητι Κομάρων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως εξής : «Μποστανλίκ» είς « Πεπονότοπος», 
«Τας,Παζικ» εις «Πέτρα», «Ίλάνι Τσαΐρ» είς «Φιδιάς», 
«Χαληλ Χότζα Τ.» εις «Παπαδιά», «Καραγιαννίκ» είς 
«Καμένον»,, «Άϊβαλίκ Ντ.» είς Κυδώνια», «Νεήρ Μπέη 
Τσιφλικ» εις «Έπαυλις», «Άρμπαλούκι» είς «Κριθιάς», 
«Τσεβισλικ» εις « Αμυγδαλιά», «Μελέ» είς «"Αγγελος», 
«Σιβρι Τ.» είς «Μύτικας» καί «Άχλατζίκ» είς «Άχλαδό- 
τοπος».

11. Αι παρα τή Κοινοτητι Κυπρίνου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται, ως έξής : «Καρμπουνάρ» είς «Χελιδόνι» 
«Καρταλ Τ» εις «Κερασιές», «Κερασλίκ» είς «Βρύση», 
«Χανταπλη Τσεσμε» είς «Χάλικας», «Τσαλίκ» είς «Δάσος», 
«Κοροΰ» εις «ϋηρον», «Τσαλί Ίρέκ» είς «Άγκάθα» «Όρ- 
τα Μπουρουν» εις «Μεσιά», «Μεϊντάνια» είς «Ανοικτόν», 
«Ντουλουκ Ντ.» εις «Γεμάτο», «Σενίρ Ντ.» είς «Άκραϊον», 
«,Πιτσί, Κουρσοΰ» είς «Γιδοτόπι», «Τσεκούρ Ντερμέν» 
εις «Λάκκος», «Καβακλικ» εις «Πλάτανος», «Τσιτσούρα» 
εις<( Ανάποδος», «Γιαλαμά Τσεσμέ» είς «Γλύφτης» καί 
« 1 ζιναλι» είς «Δαίμονας».

Αι παρα τϊί Κοινοτητι Μαρασίων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς .έξής : «Μπαΐρια» είς «Υψώματα» 
και «Καρα Τοπράκια» είς «Άράπης».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Βύσσης κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής ; «Παμπούκ» είς «Ρεματάκι», 
«Καρα Τοπρακι» είς «Μαυροχώματα», «Χατζήμπεη» είς 
« Αρχοντικά»,, «Τζεβισλίκια» είς «’Αμυγδαλεώνες», «Τζε- 
βισλικι» εις « Αμυγδαλιά», «Μεμέτ Μπέη» εις «Βασιλικά» 
και «Σαραγι Μεζαρή» είς «Παλάτι».

14. Αι παρα τη Κοινότητι Νεοχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως έξής : «Τούμπα Τεμεσί» είς «Στήθος», 
«Ναλη Καγια» εις «Πέταλον», «Γιαλού Μπουνάρ» είς 
«1 ιαλο,ς», «Τσεντε Μεσερλί» είς «Καλαμποκιές», «Κιντερέ 
Σου» εις «Πηγές», «Τσεσμέ Ρ.» είς «Δροσιά», «Χαληλ Κρί» 
εις « Αλικη» και «Κοροΰ» είς «Δάσος».

15. Αί παρά τη Κοινότητι Όρμενίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ,ως εξής : «Τσιφτέ Καραγάτς» είς «Δί
δυμον», «Τσεσμε Ράχη» εις «Βρύση», «Μπιούκ Άλάν» είς 
«^εφωτο», «Καρα Ορμαν» είς «Μαυροδάσος», «Ντεψίζ

κιολ» εις «Λίμνη», «Ίμπρούκι», είς «Γροθιά», «Άϊβα- 
λουκι» εις « Αχλαδα» και «Κίζ Μπουνάρ Ντ.» είς «Χειμω-

ΑΖκπα?ά Λ Κο1Λότγ>τι Πενταλόφου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως έξης : «Μπουζαλή» είς «Ταύρος», 
«Συνουρ» εις «Βαθύ Ρέμα», «Έρ. Μπάρας» είς «Ερείπια» 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 1077

«Μπιζίτια» εις «Χρύσα», «Τσαΐρια» εις «Λιβάδια», «Σκρα- 
βάλι» εις «Σκάλα», «Τσεμπλεξί». εις «Τσουκαλάς», «Ζεντές» 
είς «Γαμπρός», «Πουριάζι» εις «Βορεινόν», «Μπαλάρ Ντ.», 
είς «Άμπελέρεμα», «Συνούρ» είς «Σύνορον», «Τζιρίτη» 
είς «Τζίτζικας», «Τυμπάγια» είς «Τύμπανον», «Άρτίς 
Τεπέ» είς «Κέδρος» καί «Μπαραμπροΰ» είς «Περδικόρεμα».

17. Αί παρά τη Κοινότητι Πετρωτών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Τάς Τεπέ» είς «Πετροκορφή», 
«Παληο Κουρί» είς «Παληόδασος», «Τσαϊρούδια» είς «Λι- 
βαδάκια», «Κονάκια» είς «Παλατάκια», «Νταουλτζή» είς 
«Τυμπανιστής», «Μπαΐρια,» είς «Υψώματα», «Τσούκα» 
ι.ίς «Άετοκορυφή», «Μπαραμπροΰ» είς «ΙΙερδικόρεμα» 
«Κάμισα» είς «Κάλαμος», «Καραβέλας» είς «Σκοτεινόν», 
«Καβάκια» εις «Λεύκη» καί «Σασλί» είς «Ψαθιάς».

18. Αί παρά τη Κοινότητι Πλάτης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Κιουμουρτζή Γιολοΰ» είς «Στά
χτες», «Ίσκί Μπαλίκι» είς «Παληόψαρο», «Ντεβετζή 
Τσεσμέ» είς «Δροσερό» καί Ίσωφά Τσαλίκ» είς «Κυνηγός».*

19. Αί παρά τη Κοινότητι Πτελέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς εξής : «Σανσλίκι» είς «Ψάθα», «Τατάρ» 
είς «Τάταρος», «Καραγάτς Γιολοΰ» είς «Φτελιά», «’Άσπρα 
Γιάργια» εις «Ασπράδες» καί «Τσιαλούκι» είς «Άγκαθιά».

20. Αί .παρά τή Κοινότητι Ριζίων κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξης : «Ντερμέν Μπαΐρ» είς «Μυλωνάς», 
«Ντεζλίκ» είς «Δόξα», «Μπεκτοί Τεπέ» είς «Φύλακες», 
«Καρτάλ Τ.» είς «Αετός» «Καβάκ» είς «Λεύκες», «Άνούλ 
Ντερέ» είς «Άννούλα», «Καλοΰ Γιαλοΰ», είς «Καλός Για
λός», «Τζαμποϋ Γκιολά» είς «Λασπότοπος», «Άσμάκια» 
είς «Κρεμαστή», «Τούμπα Καβάκ» είς «Αφροδίτη», «Γούρ- 
τια» είς «Χαλάσματα», «Άντάς Μεράς» είς «Λιβάδια» 
καί «Νταλοΰ Μεζερέ» είς «Μνήματα».

21. Αί παρά τη Κοινότητι Σπηλαίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Ποργιάζι» είς «Νεροκράτημα», 
«Σαζάν Σπουνάρ» είς «Γριβάδι», «Λιόντινι» είς «Λιοντάρι», 
«Μπερίκ Λόφος» είς «Στρώμα», «Μπέη Μεζαρή», είς 
«Τάφος», «Κουργιουκλοΰ» είς «Σκάφη», «Κυρά Μπουνάρ» 
είς «Ξηροπηγή» καί «Τσαλίκι Ταρλά» εις «Άσπρότοπος».

22. Αί παρά τή Κοινότητι Στέρνας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Ντερμέν Μπαΐρ» είς «Μΰλος» 
«Τατάρ Τεπέ» εις «Αύγή», «Άνά Ντερέ» είς «Μάννα», 
«Άνά Ντερέ» εις «Ρέμα», «Μπακτιμπίκια» είς «Αμμου
διές», «Γκαζαλέρι» είς «Νικητής», «Τερτιλίκι» είς «Ά
πλωμα» καί «Μπουλτάκι» εις «Πελεκούδι».

23. Αί παρά τη Κοινότητι Φυλακίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Τατάρ» είς «Τάρταρα», «Έσκί 
Μπαλίκ» είς «Παλιάμπελα», «Μάνδρα Τορλά» είς «Μάνδρα», 
«Τσαλίκι» είς «Άγκαθιές», «Κούς Τεπέ» είς «Πουλί», 
«Όρμόνι» εις «Δασωτό», «Τζαμί Ταρλά» είς «Άγιάτικο» 
καί «Μπουΐκ Ένίς» εις «Μουστάκι».

24. Αί παρά τή Κοινότητι Χανδρά κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «’Ισκί Μπαλάρ» είς «Ούρανός», 
«Όσμάν Γιουλοΰ» είς «Άγκιστρον», «Τσιγλέδες», είς 
«Κορυφούλα», «Καμπαλίκια» είς «Λεύκη», «Καβάκ» είς 
«Κερασιά» καί «Κιρέζ» είς «Χιονοπηγή».

Επαρχία Σουφλίου.
1. Αί παρά τώ Δήμω Σουφλίου κατωτέρω θέσεις μετο

νομάζονται ώς έξής : «Μπακτσέ Τσαρδάκι» είς «Κήποι», 
«Τάς Μπαΐρ» εις «'Τψώματα», «Κίς Μεζέρι» είς «Κορί
τσι», «Σούκ Τσεσμέ» είς «Κρύα Βρύση», «Κούσισλαν» είς 
«Κράχτης», «Σαμπά Τεπέ» είς «Απαλή», «Μπουνάρ» εις 
«Δασωμένο», «Άντά Τεπέ» είς «Κορυφή», « Γαουσάν Τεπέ» 
εις «Λαγός», «Καιν Τεπέ» είς «Δρΰς», «Καμπά Νταή Τεπέ» 
εις «Δύσκολο», «Καρά Τεπέ» εις «Μαυρόχωμα», «Τιστιμ- 
πακ» εις «Φτερόν», «Καΐν» είς «Δένδρον», «Καβάκας» 
εις «Πλάτανος», «Ντομπράβο» είς «Κοιλάδα», «Τσιασμάν 
Τεπέ» είς «Ποιμενικόν», «Κόλια Σαγιά» είς «Κόλιας», 
« Αρά Μπουροΰ» είς «Σωληνάρι», «Ταβσάν Παζαρί» είς 

«Λαγός», «Μπάρες» είς «Στενό», «Μούρζα» είς «Αγκώ
νας», «Σαλήμ Άντά» είς «Μουριές», «Γκιριτζή» είς «Αύγο» 
«Τσίρλα Ντασοΰ» είς «Τσίχλα», «Άτιπίν Κουλίπας» είς 
«Στρογγυλό», «Καμπερίν Τ.» είς «Καμπούρα», «Κούς 
Τεπέ» είς «Πουλιά», «Τεκές» είς «Μονή», «Σαλμά Μπου
ροΰ» είς «Ελεύθερος» καί «Τσερβενά Ντερέ» είς «Χαρά
δρα».

2. Αί παρά τή Κοινότητι Άρδανίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τσεσμέ Τ.» είε «Κρήνη» καί 
«Καρά Γκιόλ» είς «Μαυρολίμνη».

3. Αί παρά τή Κοινότητι Δαδιάς κατωτέρω θέσεις μενο- 
νομάζονται ώς έξής : «Ντομούζ Τ» είς «Χοίρος», «Σέκ 
Μπαϊράκ» είς «Σημαία», «Γιούτς Μπουνάρ» είς «Τρί- 
κορφον», «Γκερμέν Καγιά» είς «Φρούριον», «Καρτάλ Μπου
νάρ» είς «Αετός», «Τεκνέ Ντερέ» είς « Πλατιά» «Τ αχτα- 
τζίκ» είς «Ξυλάς», «Κιουτσούκ Τσάϊ» είς «Μικρός», 
«Κιόκ Ταράφ» είς «Ούρανός», «Πισάν» είς «Λυκότρυπα», 
«Μπουκάτα» είς «Γιομάτο», «Δερβίς Χασάν» είς «Πα
πάς», «Πακαλοΰ Κεντίκ» είς «Σκοπός», «Καρά I επέ» είς 
«Μαύρη Κορυφή», «Τσατάλ Καγιά» είς «Σταυρός», «Γκε- 
λίν Ναζάρ» είς «Νύμφη», «Κιοσέ Νταούτ Τ.» είς «Κορυφή», 
«Κιζίτ Πελίτ» είς «Κοκκινιάς», «Μπουγιούκ Ντάγ» είς 
«Ιερόν», «Μπουγιούκ» είς «Μουστάκας», «Λεσίτσε» είς 
«Στάνες», «Μπουκατέ» είς «'Ιτρά», «Φέρα Κολύμπα» είς 
«Καλύβια», «Καρά» είς «Μαύρος», «Κιούλ» είς «Στάχτη», 
«Μπάς» είς «Κεφαλή», «Μπαγιάμ Μπουρούν» είς «Σω
στής», «Τσαΐρια» είς «Λιβάδια», «Σαρατάσι» είς «Κι- 
τρινόπετρα», «Σαρακατσάν» είς «Βλάχος», «Νικοζ Μπέη 
Τσιφλίκ» είς «Έξοχή», «Έρικλή» είς «Δαμασκηνιά», 
«Σιβρί Τεπέ» είς «Ξύστης», «Ντιστιμπάκ» είς «Λυγαριά», 
«Καραλή» είς «Μαυρόρεμα», «Τσιμάκ» είς «Κοίλον», «Σεϊ- 
τάν» είς «Διαβολόρεμα», «Σειτάν» είς «Κακόρεμα», «Καρά» 
είς «Μαύρος», «Έρικλή» είς «Δαμασκηνιές», «Μπαγιάμ 
Μπουρούν» είς «Μουριές», «Κατρατζίκ» είς «Χαλάσματα», 
«Μεζάρ Μπαϊράν» είς «Γιορτινό», «Μεντέμ Κουΐν» είς 
«Μεταλλικόν», «Γίντερε» είς «Τρεχούμενο», «Κισσέ Τ» 
είς «Αμούστακος», «Κούρτ Τεπέ» είς «Τσάκαλος», «Γκί- 
πτελεν Χωράφια» είς «Χώματα», «Τσιφλίκι» είς «Χαρά», 
«Ούζούν Μπουρούν» εις «Μυτούλα», «Γκερέν Τεπέ» είς 
«Σπίνος», «Κατράν Τσικουροΰ» είς «Χαμηλόν», «Γκολάτ 
Τεπέ» είς «Ράχη», «Γενή Κισλά» είς «Στρατούνας», «Του
λιού Τεπέ» είς «Χαλάζι», «Καρά Τεσμέ» είς «Μαυροπη- 
γη» καί «Μπινέκη Γκιάκια» είς «Καβαλλάρης».

4. Αί παρά τή Κοινότητι Κορνοφωλεάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μαγκαζή» είς «Ρέμα», «Τσαΐ
ρια» είς «Λιβάδια», «Ματζίρ Άντά» είς «Τόξον», «Ζεΐμ 
Γερί» είς «Πράσινο» καί «Τσέρ Καγιά» είς «Λοφίσκος».

5. Αί παρά τή Κοινότητι Λαγυνών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καρά Τσαλί» είς «Μαυροκορφή», 
«Καρτάλ Τ.» είς «Άετοκορφή», «Καρά Τσαλί» είς «Θά
μνοι», «Τσιφλίκ Ταρλά» είς «Κτήματα» καί «Ντερμέν 
Σιολοΰ» είς «Μύλος».

6. Αί παρά τή Κοινότητι Λευκίμμης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κοζ Ντερέ» είς «Πρόβατον», 
«Άλεν» είς «Δέντρα», «Τ αχτατζίκ» είς «Φυτέματα», 
«Ντεσκίν», είς «Χλόη», «Κιουμπρουζίκ» είς «Σκοπός», 
«Γιουρούκ Άντά» είς «Ψήλωμα», «Γιανακλέκ Τεπέ» είς 
«Στήθωμα», «Κοτζά Άντά» είς «Μύτακας», «Μπογά 
Σιβρί», είς «Ταύρος», «Σιβρί Τεπέ» είς «Βελόνη», «Σι- 
βριλέρ» είς «Σουβλερόν», «Ίλντσαλή» είς «Γερακίνα», 
«Ντελίκ Καγιά» είς «Ττύπια Πέτρα», «Τιτουνλίκ Μπαΐρ» 
είς «Καπνιάς», «Ταουσάν» Τ» είς «Λαγοκορφή», «Σελη 
Λόφος» είς «Άρχοντας», «Κοτζά Άντά» είς «Πλάτη», 
«Καμελίκ» είς «Καμήλα», «Ντορμάν» είς «ΓΙαληκάρι», 
«Τσοκο» είς «Αχνός», «Άλαν Τσαΐρ» είς «Ρεματάκι», 
«Μπουγιούκ» είς «Ρέμα», «Χαμπάρ» είς «Ξέφο^το», «Ίν- 
τσαλή» είς «Λυκόρεμα», «Κούρ Ντερέ» είς «Ξεριάς», «Άντά 
Τεπέ» εις «Κορυφή», «Κίρ Κονάκ» είς «40 Σπίτια», «Χιου- 
μέτ Άρλά» είς «Σκοπός», «Τσερκέζ Καγιά» είς «Σπάθα», 
«Μπουγιούκ Τ.» είς «Πρώτη», «Παγιάν Τ.» είς «Αγάπη»



1078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΡΤΟΝ)

«Ντερνίκ Τ.» είς «Μέταλλον», «Μπαντέμ Τεπέ» είς «Άμ
μος», «Καλελή Τεπέ» είς «’Οχυρόν», «Γκιρλαγκίς Μπου
νάρ» είς «Χελιδόνι», « Γιαρατζάρ Μπουνάρ» είς «Πληγή», 
«Γιαντζή Μπουνάρ» είς «Σούδα», «Τσουλοΰ Μπαγιρι» εις 
«Άνθοπλαγιά», «Γιουργιανλίκια» είς «Καψάλα» «Άσάρ 
Τεπέ» είς «Σύνορα», «Τσάμ» είς «Πευκόρεμα», «Σινίρ» είς 
«Φλέβα», «Καρά» είς «Άράπης», «Καβάκι» είς «Λεύκες», 
«Τζομπάνοβα» είς «Βοσκότοπος», «Κουϊτοΰ Τ.» είς «Α
πάνεμος», «ΓΙαλαμούτ» είς «Βαλανιδιά», «Πακτσέ Ντ.» 
είς «Κήπος» καί «Πονγιολοΰ» είς «Ξεροβόρι». :

7. Αί παρά τή Κοινότητι Λυκόφωτος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κιουτσούκ Μπαλμιτλή» είς 
«Βαλανιδιά», «Μπουγλάρ Καγιά» είς «Δασωτόν», «Μαγ- 
καζή» είς «Λυκοκορφή», «Μπουγιούκ Τεπέ», είς «Ψηλο- 
κορυφή», «Μπουγιούκ Γκερμέν» είς «Πηγές » καί «Γκου- 
λέρια» εις «Συμβολή».

8. Αί παρά τή Κοινότητι Πέπλου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ο>ς έξής : «Γεράντια» είς «Γρηά», «Γιολίσιο» 
είς «Ψήλωμα», «Καρακατσάν Ντερέ» εις «Βλάχα» καί 
«Γκιόκτσα» εις «Χλόη».

9. Λί παρά τή Κοινότητι Τριφυλίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : Άλάν Ντ.» είς «Ρέμα», «Σενιρ 
Ντ.» είς «Φλέβα», «Καβατζ'ικ Ρ» είς «Ρ. Λευκίμμης», 
«Μισελικ Κεντίκ» είς «Δρύς», «Κερκιλίκι Ταρλά» είς «Σα
ραντάρης», «Μπεσίκ Τεπέ» είς «Κούνια», «Σίτ Γκιολ Τ.» 
είς «Σταυρός» καί «Κατσαμάκια» εις «Πηλός».

10. Αί παρά τή Κοινότητι Τυχερού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μεσελίμ» είς «Κάμπος», «Τα- 
σλίκι» είς «Πέτρα», «Μεσελίμ» είς «"Ισωμα», «Σεκερλί» 
είς «Ζαχαρωτός», «Μεράμπαση» είς «"Απλωμα», «Γιούρτια» 
είς «’Έρημος» καί «Καβάκ Ντερεσί» είς «Λεύκη».

11. Λί παρά τή Κοινότητι Φυλακοϋ κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τσαντίρια» είς «Σκηνές», «Έλ- 
κιντζή» είς «Πέρασμα» καί «Τσάμι» είς «Πεύκο».

12. Αί παρά τώ Έλληνικώ Δημοσίω κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως έξής : «Έρι Γκιόλ» είς «Νερώματα», 
«Γιαννέλη Σουβάτ» είς «Χορτολίβαδο», «Τσάϊ ’Αντά» είς 
«Λιβάδι», «Βέλεμνα» είς «Νεοχώραφα» καί «Καρά Κούς 
Γκιολ» είε «Μαυροπούλι».

ΣI' Έν τώ Νομώ Ροδόπης.
’ Επαρχία Κομοτηνής.

Ρ^Αι παρα τω Δήμιο Κομοτηνής κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Κασίμ Τεπέ» είς «Ψυλοκορφή», 
«I ικλι I ας» είς «Δικέλι», «Κάζ Ντ.» είς «Χηνόρεμα», 
«Κεραμιλικ» είς «Κεραμιδαριό», «Τσολάκι» είς «Άετορρά- 
χη», «Τσικούρ Τσαΐρ» είς «Βαθουλόν», «Κουλακλή Όγκλοΰ» 
εις «Κεραμιδαρια», «Μπουκλουτζά» είς «Χείμαρρος», «Όρ- 
ταν Ντερμέν» είς «Μύλος», «Άκ. Μπουνάρ» είς «Άσπρο- 
πηγή». «Κιρ Μπαγλάρ» εις «Αμπελώνας», «Μπακατζάκ» 
είί κας « Λχμ,αρ» είς « Λιττϋρόρεμα)).

2. Αί παρά τή Κοινότητι Αίγείρου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κιούς Τεπέ» είς «Πέρδικα» 
«Μποστάν Τσικούρ» είς «ΙΙεπονότοπος», «Τζαμί Ταρλά» 
εις « Λγιατικο», «Μοτοριάσε» είς «Ποτιστικόν», «Τσαλί 
Ιεπε» εις « Αγκάθια». «Κατσαμάκ Ντερέ» είς «Κρυψώνα» 
«.Νεντεκλη» εις «Χανδάκι», «Κιούρτοβα» είς «Αυκότοπος» 
και «Κιούρτοβα» είς «Αγρίμι»,

’’’ Αί παρά τή Κοινότητι Άμαράντων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καβακλάρ» είς Λεύκες»; 
«^ουμέν Καμπα» εις «Θαμνώνας», «Καϊντί Γκιολ» είς 
«Λίμνη», «1 ιαμπελί Γκιοθί» είς «Αμάραντος», «Τσεντίκ 
Ντερέ,» εις «Φαγωμένο», «Γαϊλάμ Ντερέ» είς «Ρευματιά» 
και « Λνασολουκ Ντερέ» εις «Αναπνοή».

♦. Αι,παρα τη Κοινότητι Αμβροσίας κατωτέρω θέσεις 
; Γ-^τονται ως εςης : «Άσμαλίκι» είς «Κρεμαστή»,

" ΖλΛές" κ’·! ',Ντ“λ! Τ^» *

5. Αί παρά τή Κοινότητι Άσωμάτων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καρά Άσμάκι» είς «Κληματα
ριά», «Μισελικ Τσαΐρ» εις «Βαλανιδιές», «Κοζλούκ» είς 
«Καρυδιές», «Τσαλά Κιρί» είς «Ισώματα», «Κούμ Ταρλά» 
είς «Άμμούδα», «Τσιακλάρ Μπασί» είς «"Εξοδος», «Μπου- 
ζαλούκ» είς «Νεοσσοί», «Σελίσκο» είς «Φύλακας», «Γκιαρ- 
μέν Ταρλά» είς «Βραχάκι», «Τσαντΐ Κογιοΰ» είς «Πη
γάδι», «Κουρού Μπουροΰ» είς«Σωληνάρι», «Τσοπάν Ντερέ» 
είς «Βοσκόρεμα», «Σοβάτ Ντερέ» είς «Κρεμμυδόρεμα», 
«Τουρλού Τ.» είς «Υψώματα», «Γκρούστ Μάνδρα» είς 
«Μάνδρα», «Μπουσακτσί Κεντίκι» είς «Μαχαίρας», «Κισί 
Καγιά» είς «Κοντόβραχος», «Μπουραλούκ Καγιαλάρ» εις 
«Λίθος», «Ματρατζίκ» είς «Μανδράκι», «Γιοβά Χαλήλ» 
είς «Κορυφή», «Άραπουτζίκ» είς «’Αράπης», «Κουσκοΰ 
Ντ.» είς «Ρέμα», «Κοτζά Μπαλκάν» είς «Μεγαβούνι», 
«Κάρλικ» είς «Χιονόρεμα», «Σεχιρλίσκα» εις «Πολίτης», 
«Κοϋρτες» είς «Λυκοκορυφή», «Τσουκέκ» είς «Βύθουλας» 
καί «Καρλίκ» είς «Χιονόρεμα».

6. Αί παρά τή Κοινότητι Γρατινής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καπαλί Τσεσμέ» είς «Βρύση», 
«Άρτισλίκ Ταρλά Σιρτί» είς «Πλαγιά», «Ρεστάν Σιρτί» 
είς «Ράχη», «Καρτάλ Καγιά» εις «Άετόπετρα» και «Μπουρ- 
τού» είς «Γυριστό».

7. Αί παρά τή Κοινότητι Θρυλορίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Γιαμαλίκ Σιρτί» είς «Άσπρό- 
πετρα», Άϊλάρ Σεκεντζή» είς «Αρκούδα», «Κιρλίκ» είς 
«Κλαδερό», «Σεΐρ Γκορεντί» είς «Νανόρεμα», «’Αϊτλι Ντε
ρέ» είς «Ρεματάκι» καί «Έβέρ Όβασι» είς «Κάμπος».

8. Αί παρά τή Κοινότητι Καλαμοκάστρου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τσαμπάζ Όρμάν» είς 
«Δασότοπος», «Άνανγκιόλ» είς «Μάννα», «Ότμανλή Τσι
φλίκι» είς «Μεγάλο Κτήμα», «Κατσαμάκ» είς «Κατα- 
φύγιον», «Ντουβέντα Κίρ» εις «Αλώνι», «Καλπατάν Τεπέ» 
είς «Καρδά», «Ίρέν Σιρτί» είς «Ειρηνικόν», «Μπουκλαν- 
τζά» είς «Χείμαρρος», «Καργκαλού Γικόλ» είς «Καλαμιές», 
«Μπογιαλούκ» είς «Πηλότοπος», «Κούς Τεπέ» είς «Που
λί», «Τσαϊρλίκι» είς «Λιβάδι», «Μποζαλίκια» είς «Κλα
δερό» καί «Κοτζά Ντερέ» είς «Ρέμα».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Κάλχαντος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κετσίκ Κουγιοΰ» είς «Κατσί
κια», «Γιούργεν» είς «Σκεπαστή», «Άτσικλάρ» είς «Α
νοικτόν», «Καλέ Σιρτί» είς «Πύργος», «Μπακατζάκ» είς 
«Σκοπος», «Μπουτουκλοΰ» είς «Τυχερόν Ρέμα», «Καρα- 
μαν Τσαλοΰ» εις «Νάνος», «Μπουρτμέν Τ. » είς «Σκε
παστόν», «Κεμαλούκ» είς «Χαλινάρι», «Άκ Και'ράκ» είς 
«Ανώμαλο», «Άλατζί Ντερέ» είς «Κοκκινόρεμα», «Κα- 
ρακδυς Γιουβα» εις «Μαυροπούλι», «Τάς Τεπέ» είς «Πέ
τρες», «Ντουσού Ντερέ» είς «Κρυονέρι» καί «Μπουρου- 
κλοΰ» είς «Τυχερόν».

10. Η παρα τή Κοινότητι Καρυδιάς θέσις «Μανταρά 
Κιρή» μετονομάζεται «Μανητάρι».

11. Αι παρα τή Κοινότητι Κοσμίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Άχτάλ Όβά» είς «Άχλαδό- 
λαμπος», «Μέσελικ» είς «Πλατάνια», «Κατσαμάκ» είς «Κρυ
ψώνες», , «Καίμακαν Σερτί» είς «Γαλατάς», «Τσιπλάκ 
Ίεπέ» εις «Γυμνόν», «Κοτζά Τσαΐ» είς «Ποτάμι», «Ίνί- 
κι» εις «Κατήφορος», «Όρτά Άλ» είς «Μεσιά», «Καμπάκ 
ισιερι» εις «Κολοκύθα», «Όβάντζα Όρμάν» εις «Δασω
μένο» καί «Μελή Ίμπραήμ» είς’«Τρελλοχείμαρρος».

Α-ΐ παρα τή Κοινοτητι Μαρωνείας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κουγιοΰ Κεντίκ» είς «Κρυονέρι», 
«1 ιαλεντζικ» εις «Ψεύτης», «Τσατάλ Καγιά» είς «Σφεν
δόνη» «Τερμενσίκι» είς «Άλέστρα», «Καβάκ Σιρτί» 

, ευκε?Μ’ «Χαίντα» είς «Στήθος», «Μαχαλάς» είς 
«Καλογηροι», «Τιλκί Καγιά» είς «Αλεπότρυπα», «Γιουμ- 
πουρου Μπουρουν» εις «Μύτη», «Κεντίκια» είς «Κρη
μνός», «Συρναλα» είς «Άγελαδότοπος», «Κασαμπαλοΰ 
Μπουρουν» εις «Βράχοι», «’Ίσμαρος» είς «Κορυφή», «Ά- 
σμακα» εις «Κρεμαστόν», «Ντίς Καγιά» είς «’Οδοντωτόν», 
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«Καμλαυκία» εις «Καλυμαύκι», «Γιαϊκίν Τσιφλίκ» εις 
«Έξοχή», «Πυριντζίκι» είς «Λάκκα», «Σαρί Καγιά» είς 
«Χλωμόν», «Μάλ Τεπέ» είς «Κτίσματα», «Γιαικίν» είς 
«Κοχλίας», «Κουροΰ Τσεσμέ» είς «Ξηροκρήνη» καί «Σου- 
λεμές» είς «Βουβός».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Μέσης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Κασικα'ι» εις «Κουτάλάς», 
«Μεγάλο Καβάλ» είς «"Απλωμα», «Όμέρ Τεπέ» είς «Πλα
τύ», «Μεσελι» είς «Βαλανιδιά», «Ντομούζ Ντερέ» είς 
«Γουρνόρεμα», «ΚαμπάΆτς» είς «Μεγάλο Ρέμα», «Καρτάλ 
Τεπέ» είς «Άετος» καί «Τικιλί Τάς» είς «Πέτρα».

14. Αί παρά τή Κοινότητι Σιράνων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Άϊτλίκι» είς «Αλώνια», «Χαρ- 
μανλίκ» είς «'Αλωνότοπος», «Γιούτ ’Οβασί» είς «Πλατύ- 
καμπος», «Σύβριζα» εις «Σουβλερή» καί «Ίσικλή» είς 
«Φωτεινόν».

15. Αί παρά τή Κοινότητι Ξυλαγιανής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Πηλί Τασμά» εις «Φωλιά», 
«Κερεμιτλίκι» είς «Κεραμιδαριο», «Γιαρτουμτοϋ» είς 
«Εργάτης» καί «Γκέλ Τεπέ» είς «Φαλακρή».

16. Αί παρά τή Κοινότητι Πανδρόσου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπαϊράμ Μπαΐρ» είς «Πανη
γύρι», «Κουσλούκιοι» είς «Καρυδόρεμα», «Τσαντράλ Σιρτί» 
είς «Ψηλή Κορφή», «Έλλιτζέ» είς «Αγοραστή», «Κεμερλί 
Καγιά» είς «Σέλωμα», «Άντισλί Λόφος» εις «Άντήλιον», 
«Σουλιμάν Ντ.» είς «Ράχη τοϋ Σολομώντος», «Ντερετζέ 
Ντ.» είς «Χαραιτόν», «Μπός Τ.» είς «Στήθωμα», «Άλή 
Τ.» είς «Ψηλοκορφή», «Τάς Τεπέ» εις «Πετροκορφή», 
«Τσουκάρκα» είς «Σφυρί», «Ντούλ Καγιά» είς «Μονό- 
ρεμα», «Σουλιμάν Σιρτί» είς «Βραχάκι», «Κατορίν» είς 
«Κατερίνα», «Ίρέκ Σιρτί» είς «Κακοράχη», «Κζάν Τεπέ» 
είς «Στρογγυλό», «Μεζερλίκ» είς «Νεκροταφεϊον», «Μάγκο- 
βο» είς «Μάννα», «Κετσερλί» εις «Τυχερόρεμα», «Σλάβε» 
είς «Αηδόνι», «Καλέ Τεπέ» είς «Φρούριον», «Κουΐ» είς 
«Πηγάδι», «Άρπά Καγιαλάρ» είς «Κριθάρια», «Άντά 
Μπουρούν» είς «Μακρυνάρι», «Άντά Ντερέ» εις «Μακρό- 
ρεμα», «Μπερλαγιάν Κεντί» είς «Λιθάρι», «Χάν» είς «Αρ
χοντικόν», «Σάν Ντερέ Μπασί» είς «Κλεισούρα», «Έβλέ 
Περεσί» είς «Σπίτια», «ΝτουςΤάς» είς «Πλάκα», «Τενκα- 
γιά» είς «Άγιόρεμα» καί «Τσοπάν Κιουπροΰ» είς «Γέφυρα 
Βοσκού».

17. Αί παρά τή Κοινότητι Πελαγίας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Έρεντζέ» είς «Καρυδιές», 
«Χεντελίκι» είς «Χαντάκι» καί «Καντί Όρμάν» είς «Δάσος».

18. Αί παρά τή Κοινότητι Πολυάνθου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ντουργουμάνο» είς «Σιδηρό- 
τοπος» καί «Στανκβίτσα» είς «Ρεματιά».

19. Αί παρά τή Κοινότητι Σωστού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τσικούρ Ταρλά» εις «Γούβα» 
«Καρά Τσαΐρ» εις «Μαυρολίβαδο» «Τσελτελίκι» είς «Σκο
πιά», «Κουροΰ Τσεσμέ» είς «Ξηροκρήνη» «Άκ. Σοϋ», 
είς «Άστρονέρι», «Όλου Γιολοϋ» είς «Παληόδρομος» 
«Κο τζά Μεγαρλΐκ» εις «Νεκροταφεϊον», «Κιορτοϋ Κουρσί» 
είς «Ερημότοπος», «Άκ Καγιά» εις «Άσπρος Βράχος», 
«Κίργια» είς «Ερημιές», «Κιουτσούκ Άϊβατζίκ» εις «Κυ
δωνιές», «Κοτζά Ντερέ» είς «Μέγα Ρέμα», «Τσιγγένε 
Ντερέ» είς «Γύφτικο», «Σεϊτινίκ» εις «Ελαιώνας», «Καρά 
Τεπέ» είς «Μαυροβούνι», «Άσάρ Τεπέ» είς «Κρεμαστό», 
«Μουζίκ Ποζάρ» είς «Φωτιά», «Καΐντσικον» είς «Χαλά
σματα», «Καιν Τσεκούρ» είς «Φαράγγι», «Γιουρλεκί 
Μαχαλάς» είς «Βροντή», «Σακί Όγλοΰ Γιατάν» είς «Κα
τάλυμα», «Φουρνετζίκ Ντ. » είς «Φούρνος», «Γκραβέτίν» 
εις «Άγελαδοκορφή», «Καρτάλ Ντάγ» είς «Άητοβουνό», 
«Γιουρλέκ» είς «Βροντή», «Κοτζά Τεπέ» είς «Μακρύ- 
λοφος», «Κρόμπατ» είς «Μονοπάτι», «Σουσοϋς Μπουροϋ» 
εις «Στερεό», «Ούστουλμίς» είς «Σκεπαστή», «Σαρέγλε» 
εις «Στροφή», «Σαρέγλε Τσαΐρ» είς «Κάμπος», «Μπαξέ 
Τσαιρ» εις «Κήπος», «Κούς Τεπέ» είς «Πουλί» καί «Γκερ- 
μανλίκ» είς «Ραχώνι».

Επαρχία Σαππών.
1. Αί παρά τώ Δήμω Σαππών κατωτέρω θέσεις μετονο

μάζονται ώς έξής : «Μπουζαγλίκια» είς «Βοσκή». «Μπα- 
λαματζίκι» είς «Στενό», «Καϊράκι» είς «Πηγή», «Κεπή- 
ρια» είς «Ξηρότοπος», «Κιουπέκ» είς «Σκυλόρεμα». «Γκε- 
ρένι» είς «Χωράφια», «Γεράν Τ. » είς «Σχιστόν», «Κιου- 
τσούκ Τασλί» είς «Λιθότοπος», «Τσαούς Ντ.» είς «Ξηρό- 
ρεμα», «Βαγιά Ντερέ» είς «Παραμάννα» καί «Καβάκ 
Ντερέ» είς «Λεύκα».

2. Άί παρά τή Κοινότητι Κρωβύλης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπεκλεμέκ Τσεκούρ» είς «Ξε- 
ριάς», «Μπολάκ» είς «Ρέμα», «Κορλσάκ» είς «Λυκόρεμα», 
«Ντερέν» είς «Πλατανίτης», «Μπουγιούκ» είς «Μεγάλο 
Ρέμα», «Γιαλού Ντερέ» είς «Ρέμα Γιαλού», «Γκιουικέν» 
εζς «Φυτεμένο», «Γιουτζέκ» είς «Ψήλωμα», «Όρτάκαρι» 
εις «Χερσοτοπιά», «Νταουτλάρκαρι» είς «Δαβίδ», «Μαχα
λάς» είς «Παλ. Κρωβύλη», «Καρά Τοπράκ» είς «Μαυρό
χωμα», «Μπεσικλίκ» είς «Κούνια», «Τσαούς Έντζίκ» είς 
«Εθελοντής», «Έρπέκ Καγιά» είς «Βράχος», «Καραμπου- 
γιαλίκ» είς «Μαυροκορυφή», «Τσαλίκ» είς «Παλιούρια», 
«Γκιαούρ Άγλοϋ» είς «Χριστιανός», «Ντουροϋ Τεπέ» είς 
«Γυμνόν» καί «Μπουργκάζι» είς «Πύργος».

3. Αί παρά τή Κοινότητι Στρύμης κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής : «Ίντερέ» είς «Κάτω Ρέμα», «Ά- 
λιτλί Μπουρούν» είς «Κουβάρι», «Γιούλ Ταρλά» είς «Ρο- 
δοχώραφον», «Κοτζά Ντουρού» είς «Όργωμένο» καί «Σιν- 
σαρλίκ» είς «Άσβότοπος».

Ζ'. Έν τω Νομω- καί τή Επαρχία Φλωρίνης.
1. 'Η παρά τή Κοινότητι Αγίου Παντελεήμονος θέσις 

«Ρασκαρνίτσιτε» μετονομάζεται «Σταυροδρόμι».
2. Αΐ παρά τή Κοινότητι Άντιγονείας κατωτέρω θέσεις 

μετονομάζονται ώς έξής : «Κιεσίκ Γιαταροϋ» είς «Στά
λος» καί «Κέλ Τεπέ» είς «Ξεροβούνι».

3. Αί παρά τή Κοινότητι Άνω ' Γδρούσσης κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τσακαλούρα» είς «Λυκό
ρεμα», «Βάρδιτσε» είς «Βάρδας», «Δάσος Κατσιμάζι» εις 
«Πλαγιά», «Τράπ» είς «Χαντάκι», «Λάζενι» είς «Λαζα- 
ραίικα» καί «Μπέλκο» είς «Άσπρόρεμα».

4. Αί παρά τή Κοινότητι Άσπρογείων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Όστρετς» είς «Κοφτερόν», «Σλί- 
βα» είς «Κορομηλιά», «Στάρα Ρέκα» είς «ΓΙαληόρεμα», 
«Σούλι Βρόπ» είς «Σουλιώτικα», «Νεύρ» είς «Νευρόρεμα» 
καί «Τσαρβένα Στενά» είς «Κοκκινόρεμα».

5. Αΐ παρά τή Κοινότητι Ατραπού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζεται ώς έξής : «Γκλαβάτα» είς «Κορυφή Βέλιου» 
καί «Όρολάν» είς «Κορυφή».

6. Αί παρά τή Κοινότητι Βατοχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μάκοβο» είς «Ανηφορικό», 
«Μπρενίτσα» είς «Μπουκούρης». «Άλέβι Νίβα» εις «Βο
σκότοπος», «Μπόϊκο» είς «Φύλακες», «Κόστεν» είς «Κα
στανιές», καί «Τσότσκα» είς «Καυτερή».

7. Αί παρά τή Κοινότητι Δροσοπηγής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καϊνάκια» είς «Καταλύματα», 
«Σάρα», είς «Ιίετρόρεμα», «Μπογιάζι» είς «Ανεμόδαρτο», 
«Γκολίνα» είς «Φαλακρόν», «Ααζόϊτε» είς «τοΰ Λάζου», 
«Γκολίστα» είς «Έλατόρεμα», «Μπελκαμένσκα» είς «Δρο- 
σοπηγιώτικο», «Παλιοφρίτη» είς «ΓΙαλιοφρύδι» καί «Κο- 
λέτο» είς «Λόφος Νικόλα».

8. Αί παρά τή Κοινότητι Κρυσταλλοπηγής κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Σαμοβίτσα Γκρέκα» είς 
«Μοναχικόν», «Σκάρκα» είς «Ανώμαλη», «Μπίσκοβα Τσέ- 
σμα» είς «Πηγή», «Βολκάνα Τσέρμα» είς «Λυκόβρυση», 
«Πόποβα Νίβα» είς «Παπαδοχώραφα», «Πλότσινε» είς 
«Πλάκα», «Μπούτσι» είς «Ανεμοδαρμένη», «Σούπουρ» 
είς «Μικρό Νερό», «Λιάπκνα» εις «Ρέμα», «Γκόρμπες» 
είς «Καμπούρα», «Σκάρκατα» είς «Λημέρι», «Βασίλο Νίβα» 
είς «Χωράφια τοΰ Βασίλη», «Λιποβέτσι» είς «Μοσχοβρύ
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ση», «Κορμπέτσι» είς «Μαυροβούνι», «Κάμνα» είς «Πε
τρώματα» καί «Πάλι Ντάγ» είς «Μακρύλοφος».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Λεχόβου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Σούμπρετς» είς «Δούκας», «Σαρ- 
γωνίτσα» είς «Μεγάλο Ρέμα» και «Κιουμίρ» είς «Πρασι- 
νοβούνι».

10. Αί παρά τη Κοινότητι Μανιακίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Γκιόλ Μποϊνοϋ Τεπεσί» είς 
«Λόφος Λίμνης», «Έρ. Χατζαλάρ» είς «Ερείπια», «Κουρ'ι 
Λόφος» είς «Λόφος καί «Νισάν» είς «Σημάδι».

11. Αί παρά τη Κοινότητι Νυμφαίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Έντρινές» είς «Αγνάντια», 
«Μερίντζο» εις «Ψηλώματα», «Τέμνη Βρί» είς «Μαϋρο 
Δάσος», καί «Τζένα» είς «Τζένη».

12. Αί παρά τη Κοινότητι Περικοπής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «’Ίσβορο» είς «Πηγή», «Περκο- 
πάνα» είς «Περικοπή», «Γλεπόλοτο» είς «Προεξοχή», 
«Τσούτσουλετς» είς «Κορυφούλα», «Γκράδιστα» εις «Φρά
κτες» καί «Ράμνα» είς «Ισιώματα».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Τριανταφυλλέας κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Καπαλισκέτο» είς «Δα
σωμένο», «Μάδεμο» είς «Λατομεΐον», «Γκλαπόκα Νίβα» 
είς «Λακώματα» καί «’Άρζενα» είς «Ξωφλημένη».

14. Αι παρα τή Κοινότητι Φλαμπούρου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τσίκλας» εις «Κορφή», «Κα- 
βραν Καμέν» είς «Κορακόρεμα», «Μπακοβίνιβα» είς «Λυ- 
κοΡαΧεί”> «Μπέλλα Μπάρα» είς «Νερόλακκοι», «Όρτά 
Λόφος» εις «Δασωμενον», «’Όσοβα» είς «Άνήλιον» καί 
«Λίπιτσι» είς «Φλαμουριές».

11 . Εν τω Νομώ Χαλκιδικής.
Επαρχία Άρναίας.

Αί παρα τορ Δήμω Άρναίας κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ως έξής : «Καραβασαράς» είς «Ραχώνι», «Μπά
ρα» εις «Στενά», «Μπουρουνούς» είς «Περάσματα», «Ντου
ί3, σα)) είς «Ψήλωμα», «Ντογάντζα» είς «Βραχούλι», «Ντου
ί31^” εις «Λαγόρεμα» καί «Άγά Γιώργη» είς «Κορφο
βούνι».

2- ^Αί παρά τώ^Δήμω Ίερισσοϋ κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ως έξής : «Βουργάρικα Γραίκια» είς «Στάλος» 
και «Βεραγκαρα» είς «Δενδρούλια».

. . Λι παρα τή Κοινότητι Βαρβάρας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως ε-ής ; «Μύγδω» είς «Γερακίνα», «Μπο
στάνια» εις «Περιβόλια», «Μποστανούδι» είς «Άητοκορ- 
φη», «-γουρους» είς «Μέτωπο», «Κράβιακας» είς «Άλε- 
ποφωλία», «I ροσια» είς «Άητοράχη», «Σλαβανίβα» είς 
«Μύτη». «I κορνιτσα» εις «Λιθάρια», «Δρίστες» είε «Σκο
τεινό». «Ζερνοβου» είς «Ρεματάκι», «Δρίστες» είς «Πόρος» 
«Ισαΐρια» εις «Λιβάδια» καί «Λέντσικος» είς «Κορυφή»^

4 *11 παρά τή Κοινότητι Γοματίου θέσις «Κρούπ» μετο
νομάζεται «Ρεματάκι».

Αι παρα τή Κοινότητι Μαραθούσης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως έςης : «Κιρτάς» είς «Πέτρα», «Ράχω- 
βα» εις «Βραχακι» και « Γαουσανλή» είς «Ααήότοπος»* 

0έσηεΑ1-οί Κοινό;^.?Ι^λης Παναγίας κατωτέρω 
Οεσ.ις με .ονομάζονται ως έςής ; «Βίγλες» είς «Σκοπός» 
«Μπουχ 1 σαΐρια» είς «Λιβάδι», «Βιγίλούδα» είς «Μικρο’ 
σκοπια,υ << ΙπύΡ Καλύβα» ε(ς «Μονοκάλυβο», 
Ρά/τ»'^οχοίρές», «Ταραζά 
θο-»' «Μαςανη Αστριναδες» είς «Στή-

'Ά ξι? «Βοσκές» «Μπαντίνες» είς «Άλ'πο-
φωλια» και «Μπόντα Ράχη» είς «Μυτερή».

μετονομάζονται ώ- ^τέρω θέσεις
«ΙΙίάβ.™™ ,ίς ,,Λ.Μίχ,»1 «μΪΤ1” “5 “

8. Αΐ παρά τή Κοινότητι Όλυμπιάδος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Σαβαλές» είς «Βραχάκι» καί 
«Τσιφλίκι» είς «Κτήμα».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Οΰρανοπόλεως κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μπάρα» είς «Κλειστόν» 
καί «Μπαρίτσα» είς «Στένωμα».

10. Αί παρά τή Κοινότητι Παλαιοχωρίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Βίγλα» είς «Σκοπός», «Τσαΐ
ρια» είς «Λιβάδια», «Μπρανίστρα» είς «Σκοπιά», «Μπου- 
κοβίνα» είς «Κλαδιά», «Καρατζά Λάκκος» είς «Μαυρόλακ- 
κος», «Νεμπούς» είς «Νομές», «Τζουμάρα» είς «Άρχον
τας», «Αβραάμ Τούμπα» είς «Σαμάρι», καί «Ζαμπάκοβο» 
είς «Κλαδερό».

11. 'Η παρά τή Κοινότητι Πυογαδικίων θέσις «Καζα- 
νούδι», μετονομάζεται «Ρεματιά».

12. Αί παρά τή Κοινότητι Σταγίρων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Χούμιστη» είς «Μυτερό», «Ρογ- 
κούδι» είς «Στήθος», «Μπαχτσίνας» είς «Στενοποριά», 
«Μπασί «είς «Σκεπαστό», «Καραβδόλακκος» είς· «Άγριό- 
γουρνο», «Γιαρένι» είς «Λίθος» καί «Ταραζα Μανδρί» είς 
«Μάντρα».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Στρατονίκης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Χατζή Κουρί» είς «Δασάκι», 
«Ζέπκο» είς «Κλαδερό», «Μπούντα» εις «Ραχώνι» καί 
«Κουρί» είς «Δασάκι».

14. Αί παρά τή Κοινότητι Στάνου κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξης : «Στάκου Τζίλα» είς «Άρκουδό- 
ρεμα» καί «Μπάρα» είς «Στενή».

15. Αί παρά τή Κοινότητι Στρατωνίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπουγαρί» είς «Βραχάκι» καί 
«Τεπόζιτα» είς «’Αποθήκη».

Επαρχία Χαλκιδικής.
1. Αι παρά τή Κοινότητι Κασσανδρείας κατωτέρω θέ

σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μαρτές» είς «ψήλωμα», 
«Μπαϊλα» είς «Κορφούλα» καί «Μπάρα» είς «Λιβαδάκι»·

2 Αί παρά τω Δήμω Πολυγύρου κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής : «Κούκαρ Ραχώνι» είς «Ραχώνι», 
«Κιστρες» είς «Βοσκότοπος», «Τσαούση Μύλος» είς «Μύ
λος», «Μαγαζούδια» είς «Βραχάκι», «Πιπινίστρα» εις 
«Μυτερή», «Γκουτζανάτικα» είς «Αγορασμένο», «Μπα- 
λαμπαν» εις «Στηθούρι», «Μαλάμ Ράχη» είς «Βράχος» 
καί «Χαλμπούκι» εις «Σωρός».
,3. Αι παρα τή Κοινότητι Άγιας Παρασκευής κατωτέρω 

θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Άμπάρες» είς «Στενά», 
«Ροκι» εις « Ανεμος» καί «Φαρφαρά» είς «Ρέμα».

4. Αι παρα τή Κοινότητι Αγίου Μάμαντος κατωτέρω 
θεσεις μετονομάζονται ώς έξής : «’Ίσμπα» είς «Βοσκές», 
«Τσαΐρι» εις «Χλόη» καί «Άγκαρνίτσαρα» είς «Νομές».

5. Αι παρα τή Κοινότητι Άγιου Νικολάου κατωτέρω 
εσείς μετονομάζονται ως έξής ; «Βρομόμπαρα» είς «Λί

μνη» και «Βέτρινο» είς «Μυτερές».
6. Η παρα τή Κοινοτητι Αγίου Παντελεήμονος θέσις 

«Καρασουλάκι» μετονομάζεται «Ραχώνι».
7. Αι παρα τή Κοινοτητι Άγιου Παύλου κατωτέρω θέ

σεις^ μετονομάζονται ώς έξής : «Άρπαλούκια» είς «Κριθα- 
ροχωραφα» καί «Κιουλαφλή» είς «Ρέμα».

8. Η παρά τή Κοινότητι Άφύτου θέσις «Ζούτλα» με
τονομάζεται «Λόφος».

. Αι παρα τή Κοινότητι Βάβδου κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ως εξής: «Μπαργιαμίτσι» είς «Πασχαλί
τσα», «Μπαρα» είς «Μύτακας», «Μεντελκάδικα» είς «Βρα- 
χακι», «Νταπ Λάκκος» είς «Λυκότρυπα», «Μπάκες Λάκες» 
εις «Λακκες», «Κουροϋ Ντερέ» είς «Ξηρόλακκος» καί «Πα- 
πατσια Ουβροί» είς «Νομή».
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10. Αί παρά τη Κοινότητι Βραστάμων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Στρεβεντζάς»' εις Κλαδερό», 
«Σόκοβη» εις «Ραχούλα», «Άχμέτ Σελάδα» εις «Κορφο
βούνι» «Καρατζά Αμπέλι» εις «Μαυράμπελος», «Σέλκα» 
εις «Βοσκότοπος», «Μπαχούτση» εις «Νομή», «Μπλάτσα» 
εις «Πλάτωμα», «Μπαντσοΰ» εις «Χορτάρια» καί «Ντρά- 
νιος» εις «Κορφούλα».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Γαλατίστης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπεταλάνη» είς «Κορφούλα», 
«Βίγλα» είς «Μύτη» καί «Μεγ. 'Γσαΐρ» εις «Χλόη».

12. 'Η παρά τή Κοινότητι Γερωπλατάνου θέσις «Πτού- 
νι» μετονομάζεται «Σπαθί».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Έλαιοχωρίων κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Χιλιαντάρ» εις «Χιλανδά- 
ριον», «Χατζή Παππού Ελαιώνας» εις «Λιοστάσι» καί 
«Καπουλούκι» εις «Πόρτα».

14. Αί παρά τή Κοινότητι Καλάνδρας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπούντα» εις «Άπλωμα», «Κα
ραούλι» εις «Σκοπιά» εις «Βίγλα» εις «Ξέφωτο».

15. 'Η παρά τή Κοινότητι Καλλιθέας θέσις «Μάλ. Τεπέ» 
μετονομάζεται «Κορυφή».

16. Αί παρά τή Κοινότητι Κασσανδρινοϋ κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Άμπελκές» εις «Άμπελι- 
κές» καί «Ζαΐπ» εις «Κορφές».

17. 'Η παρά τή Κοινότητι Κρήνης θέσις «Τσακάρα» 
μετονομάζεται «Γουρνόρεμα».

18. Αί παρά τή Κοινότητι Κρήμνης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τσαρδάκι» εις «Καλύβα» καί 
«Τσαΐρούδι» εις «Λιβαδάκι».

19. Αί παρά τή Κοινότητι Λακκώματος κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Κουρμπίνα» είς «Άετορ- 
ράχη», «Καρά Τομπράκ» είς «Μαυρόχωμα», «Γιάσλα» είς 
«Χλωρό», «Μαχαλάδες» είς «Ρέμα» καί «Τσουτσουκλή» 
είς «Άπλωμα».

20. Αΐ παρά τή Κοινότητι Μεταγκιτσίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μουγγίλα» είς «Ψήλωμα», 
«Βάνζα» είς «Αλεποφωλιά», «Τουρκόβιγλα» είς «Κορφού
λα» καί «Βαλάρ Λιμόρι» είς «Βραχάκι».

21. Αί παρά τή Κοινότητι Μεταμορφώσεως κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μπάρα» είς «Κλειστό», 
«Χαβριάς» είς «Ποτάμι» καί «Τουρλάκι» εις «Τρουλάκι».

22. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Γωνιάς κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Ίσάρ» είς «Κορυφή», «Κιου- 
λαηλή» είς «Θολωτό» καί «Τσιφλίκι» είς «Περιβόλι».

23. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Καλλικρατείας κατω
τέρω θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τσέμπετζι» είς 
«Λοφίσκος», «Μπομποτέΐκα» είς «Μπομποταίϊκα» καί 
«Νταλιάνι» είς «Στένωμα».

24. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Ποτειδαίας κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τσαΐρια» είς «Χλόες», 
καί «Παπαχούμ» εις «Πουλημένα».

25. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Σκιώνης κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μπαρμούσι» είς «Λυκο- 
πέραμα», «Ντραμπάλα» είς «Μέτωπο» καί «Κατσαμπα- 
νέρα» είς «Ψήλωμα».

26. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Τενέδου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Πιλάφ Τεπέ» είς «Κορυφή», 
«Τεπές» εις «"Υψωμα», «Έσέ Κοράνη» εις «Δροσερόν», 
«Τσιατακλή» είς «Διχαλωτόν», καί «Άντάς» είς «Νησί».

27. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Τριγλίας κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Γκιόλ Αόφος» εις «Λόφος» 
«Κιρμιζάδι» εις «Κοκκινωπό», «Μποστανιές» είς «Πεπο
νιές», «Μέρτζανι» είς «Άπλωμα», «Τσάλ Ντερέ» είς «Κλα- 
δόρεμα» καί «Κόζ Μπέρα» εις «Βοσκές».

28. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Φωκαίας κατωτέρω 

θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μάς Τεπέ» είς «Μύτα- 
κας» καί «’Λμπάρα» είς «Κλειστά».

29. Αί παρά τή Κοινότητι Νέων Σιλάτων κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τσομπανλή» είς «Βοσκο
τόπια», «Μερτζεμέκι» είς «Φακιές», «Γιαλετζίκι» είς «Λι- 
βαδάκι», «Κόσι» είς «Στάδιο», «Κινέζ Μπουνάρ» είς «Κερα- 
σόρεμα», καί «Λούτζα» είς «Πηγή».

30. Αί παρά τή Κοινότητι 'Ορμυλίας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τζέσκα» είς «Ρέμα» καί «Γκρεν- 
τίστ» είς «Ξερότοπος».

31. Αί παρά ταΐς Κοινότησι Ριζών IIαλαιοχώρας κατω
τέρω θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Καρά Μπαΐρ» είς 
«Μαυροπλαγιά», «Όσμάν Ραχώνα» είς «Ραχοόνι» καί «Τσα
ΐρια» είς «Λιβάδια».
32. Αί παρά τή Κοινότητι Παλιουριού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τζανέ Πεύκος» είς «’Λετορράχη» 
«Κωτσάρ Άμπάρα» είς «Ανήφορος» καί Χροΰσο» είς ’Λκρω- 
τήρι».
33. 'Η παρά τή Κοινότητι Ιίαρθενώνος θέσις «Βίγλα» 
μετονομάζεται «Σποπός».
34. Αΐ παρά τή Κοινότητι ΙΙετροκεράσων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ντεμίρι» είς «Σίδερα» καί 
«Σλότνο» είς «Αλεποφωλιά».
35. Αί παρά τή Κοινότητι Αγίου Προδρόμου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Πυργούδι» είς «Κοφυφή», 
«Μπάρα» είς «Κλειστό» καί «Νέϊφτος» είς «Ψήλωμα».
36. Αί παρά τή Κοινότητι Ιίευκοχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κατίμ Αμπέλι» είς «Αμπέλια», 
«Τσιγκάρι» είς «Κεφάλι» καί «Βίγλα» είς «Σκοπός».
37. Αί παρά τή Κοινότητι Πολύχρονου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Στυργάρι» είς «Ψήλωμα», «Ά- 
λούτσα» είς «Κλαδιά» καί «Μαυρόμπαρα» είς «Φυτειές».
38. Ή παρά τή Κοινότητι Σανών θέσις «Νετζεβλέρ» μετο
νομάζεται «Μυτερή».
39. Αί πατά τή Κοινότητι Σημάντρων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καμπλές» είς «Ρέμα», «Έσκή 
Κισλάρ» είς «Χειμαδιό», καί «Παρταριάς «Γικάλα» είς Πορ- 
ταριά».
40. Αί παρά τή Κοινότητι Συκέας κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Ραγάζα» εις Λιβάδια», «Βίγλα» είς 
«Άετόφωλιά», «Καρακαλνή» 
Μπογιά» είς «Μαυρόχωμα», 
«Μπουρούνα» είς «Κορφές», 
καί «Ντορό» είς «Δρομάκι».
41. Αί παρά τή Κοινότητι Ταξιάρχου κατωτέρω θέτεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπακράτση» εις «Βάθισμα», 
«Ντουράχανη» είς «Μυτερό,» «Τσαρνίταβος» είς «Μυτίτσα» 
καί «Μαχμούτη» είς «Προφήτης».
42. Αί παρά τή Κοινότητι Φούρκας κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζοντας ώς έξής : «Κουρουμπλά» είς «Βοσκοτόπι», 
«Τσαμούδι» είς Πευκάκι» καί «Καρά» είς «Μέτωπο».

43. Αί παρά τώ Άγίω ’Όρει κατωτέρω θέσεις μετονομά
ζονται ώς έξής : «Γιοβάντσα» είς «Λιθάρια», Μικρή Γιο
βάντσα» είς «Βοσκοτόπι», «Μεγάλη Γιοβάντσα» είς «Μεγά
λη Νομή», «Κουλτσού» είς «Κλαδιά», «Κομικιτάδικο Γρέ- 
κι» είς «Ραχώνι», «Γκαλέ Ματζίγρα» είς «Βελόνα», «Μπου- 
ράντα» είς «Ρέμα», «Μπουκορόβετσα» είς «Σπιτάκια», 
«Πενίρ» είς «Λυκόρεμα». «Κουλτσού» είς «Βραχάκι», 
«Τζούβελη» είς «Ψήλωμα», «Γραπαβίτσα» είς «Κορφή», 
«Καραούλι Λάκκος» είς «’Αλεποφωλιά», «Άκ Καραούλι» 
είς «Σκοπιά», ((Κουλτσού» είς «Πέρασμα», «Άκ Γιοβάντσα» 
είς «Νομές» «Καραούλι» εις «Κορφοΰλες», «Μεγάλη Βίγλα» 
είς «Μύτη», «"Ορμος Χλιαδοΰ» είς «Λιμανάκι», «Παλιό 
Καραούλι» εις «Σκοπός», «Γρέκα» είς ((Ραχώνι», «Τσα- 
τάλι» είς «Δενδρούλια», «Τσατάλι» είς «Ρέμα», «Μεγάλη 
Βίγλα» είς «Σκοπός» καί «Βίγλα» είς «Στήθος».

εις «Μαυροκορφή», ((Κάρα 
«Καρτάλι» είς «Αετός», 

«Όγλάς» είς «Βραχάκια»
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44. Αί παρά τή Μονή Παντοκράτορας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Γκρεράρα» εις «Βραχώνι» καί 
«Σκρίμπας» είς «Ρέμα».

45. Αί παρά την Μονήν Έσφιγμένου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τουρκόβιγλα» εις «Μύτακας», 
« Προγκίστρες» είς «Σπαθωτό» καί «Τσιούγκα» είς «Βο- 
σκές».

46. Αί πηρά τή Μονή Ξηροποτάμου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «"Ιτανος» είς «Ψηλός» καί Τζε- 
χίλας» είς «Άνάληψις».

47. 'Η παρά τή Μονή Ζωγράφου θέσις «Βάλα» μετονο 
μάζεται «Στηθούρι».

Είς τον αυτόν έπί των Εσωτερικών 'Γπουργον, άνατί· 
θεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος.

Έν Άθήναις τή 14 Ιουλίου 1969
Έν Όνόμαιι τον Βαοιλέως

Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ Ι ΤΑΚΗΣ
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ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΕ
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